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1. Introducció 

 
Aquest document pretén recollir aquelles dades més significatives de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de 
Mar, que s’han generat durant l’any 2016. S’afegeixen dades i informació a les ja publicades per la Gerència de 
Serveis de Biblioteques (GSB) de la Diputació de Barcelona, ampliant al màxim la informació relativa al 2016, 
analitzant estadístiques i resultats, identificant punts forts i oportunitats de millora, informant d’allò que ha anat 
fent la Biblioteca durant l’any per tal de donar a conèixer el servei bibliotecari que s’ofereix a la ciutadania i 
sobretot destacant fets externs que han anat marcant el camí de treball. 
 
Per tal de seguir una estructura adient i entenedora, hem mantingut curosament la proposta que ens ofereix la 
GSB de la Diputació de Barcelona, utilitzant les “Pautes per a l’elaboració de la memòria”1, afegint al final del 
document, uns annexos que amplien visualment alguns dels actes duts a terme durant l’any.  
 
Tot i més queda reflectit en la memòria 2016, una eina de treball per a la millora contínua del servei. 
 

                                            
1 http://intrabib/Xt/Bib/biblioteques/planificacio_avaluacio/plans_accio/pautes_memoria.asp 
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2. Presentació 

 

2.1 De l’entorn 

Canet de Mar és un municipi de la comarca del Maresme, a uns 40 Km al nord-est de Barcelona, de gran tradició 
marinera i turística destacat pel seu extens patrimoni modernista. En els últims anys, la població va augmentar 
considerablement, sobretot arran  de l’impacte econòmic del turisme, però últimament amb la crisi econòmica, 
es pot percebre una petita davallada de nouvinguts.  
 
Té una extensió de 5,56 Km2  i una població de 14.284 habitants (gener 2016). A Canet s'hi arriba per la carretera 
nacional II o bé per l'autopista C-32. 
 
A part de l'excel·lent clima, l'extensa zona de platja, de més de dos quilòmetres i mig, i els boscos que l’envolten, 
Canet de Mar és la població on, en menys espai, hi ha més patrimoni modernista. 
 
A Canet hi va viure i treballar l'arquitecte, professor, dibuixant, polític i humanista Lluís Domènech i Montaner. 
Aquí hi va gestar obres tan importants com el Palau de la Música Catalana i l'Hospital de Sant Pau i de la Santa 
Creu. S’hi troba l'Ateneu Canetenc, avui la Biblioteca P. Gual i Pujadas, la Casa Roura, la Casa-Museu Domènech 
i Montaner, i molts d'altres edificis i cases d'aquest estil arquitectònic de finals del segle XIX i principis del segle 
XX. 
 
Canet de Mar ofereix tant al resident com al visitant, un municipi obert al mar i envoltat alhora de muntanyes, 
on hi destaca el turó de Pedracastell des d'on es pot veure la zona costanera, i el Montnegre-Corredor, que 
forma part de la Serralada Litoral, que protegeix tota la comarca i fa que gaudeixi d'aquest clima tan privilegiat. 
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2.2 De l’equipament 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas va ser una de les primeres que es va fer a Catalunya quan la Mancomunitat 
catalana es va proposar crear una xarxa de Biblioteques Populars als pobles catalans. Va ser inaugurada el 8 de 
desembre de 1919 en un edifici construït expressament a l’efecte, per l'arquitecte Lluís Planas i Calvet  al 
passeig de la Misericòrdia. La Biblioteca porta el nom del franciscà canetenc Pere Gual i Pujadas. 
 
La Biblioteca és de  l’Ajuntament de Canet de Mar, que la gestiona en conveni amb la Diputació de Barcelona i 
forma part de la XBM. 
 
L’any 1999 es traslladà a un edifici modernista construït per Lluís Domènech i Montaner el 1887, conegut 
popularment per l’Ateneu Canetenc, celebrant aquest passat 2016 els seus  97 anys de servei al municipi i 17 del 
trasllat a l’Ateneu. Gràcies a la nova ubicació de l’edifici, totalment cèntric, i a la incorporació de les noves 
tecnologies, experimenta un canvi realment positiu.   
 
A desembre de 2016, la biblioteca compta amb un fons aproximat de 50.554 volums repartits en 34.871 llibres, 
3.818 exemplars de revistes, uns 90 títols de revistes, 7 diaris, 7 subscripcions de recursos d’informació d’accés en 
línia i uns 11.476 documents audiovisuals en formats diversos. A més, disposa de guies, fullets, partitures i 
dossiers temàtics. La col·lecció local comprèn publicacions sobre Canet de Mar, la seva història i la seva gent. La 
biblioteca també conserva un fons antic de manuscrits, pergamins, goigs i impresos dels segles XVIII i XIX. Al 
llarg del 2015 i 2016 s’han anat fent tasques de conservació i digitalització de part d’aquest fons, preveient 
continuar al llarg del 2017. 
 
El fons el trobem distribuït en una planta baixa on es troba la sala infantil, amb un espai de suport, la primera 
planta on hi ha la sala d’adults, amb les seccions de revistes, música, col·lecció local, servei d’Internet i +, i un 
altell on hi trobem la resta del fons d’adults i un espai de suport.  
 
La Biblioteca P. Gual i Pujadas, ofereix els serveis bàsics d’una biblioteca municipal: informació, consulta, 
préstec, Internet i +, Wi-Fi, activitats de promoció a la lectura per infants i adults, formació d’usuaris...  

Durant l’hivern resta oberta al públic 32 hores setmanals i a la temporada d’estiu 27 hores i mitja setmanals.  

 

 
Al llarg de l’any, per la biblioteca han passat 80.989 visites.  
La mitjana diària de persones que visiten l’equipament és de 298 usuaris, inferior en 20 visites que el 2015.   
 

 

 
Al llarg del 2016 la biblioteca de Canet de Mar ha expedit 315 nous carnets a usuaris de la XMDB.  
Tot i així, la biblioteca finalitza l’any 2016 amb un total de  8.994 usuaris amb carnet de la XBM de la Diputació 
de Barcelona, significant que un 62,9% de la població disposa del carnet de biblioteca, xifra un pèl similar a 
l’any 2015.  
 

 

 
L’equipament disposa de 115 punts de lectura repartits en les diferents plantes amb un total de 988 m2 de 
superfície (760 m2 de superfície útil i 661 m2 de superfície d’ús bibliotecari).   
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A raó dels escassos metres quadrats útils que disposa l’equipament i segons la població a qui serveix, la 
Biblioteca segueix arrossegant el descens de nivell de mòdul (del mòdul L3 al L2), que es va fer efectiu a finals de 
juliol del 2010, fet que perjudica substancialment la seva gestió i el servei que l’equipament ofereix a la 
ciutadania.  
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3. Objectius i principals línies de treball 

 

3.1 Missió de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 

La missió de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, és facilitar l’accés lliure i sense límits al 
coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació, a tots el ciutadans de la població. La Biblioteca, com a 
referent cultural del poble, és un centre democratitzador que ofereix una atenció especial a la col·laboració amb 
altres agents locals i esdevé un espai integrador sociocultural i intercultural. 

 

3.2 Visió de la Biblioteca P. Gual i Pujadas  

La Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar esdevindrà un servei conegut per tota la població, oferint un 
ampli horari i una atenció especial als usuaris, tant presencial com virtual. Continuarà i millorarà les seves vies 
d’acció enfocades a la dinamització a la lectura i a la vida associativa local. 

Per tal que la Biblioteca sigui capdavantera en l’aplicació de les noves tecnologies i pugui assessorar i formar a 
tota la població que ho necessiti, l’equip de treball serà l’adequat i tindrà una formació contínua. Ampliarà els 
seus serveis com també el seu equipament, traslladant-lo a una nova ubicació, si així pertoca, per tal d’ajustar-se 
a les necessitats de la població a qui serveix. La Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, continuarà sent el 
referent cultural de la població. 

 

3.3 Objectius estratègics pel 2016 

Abans d’introduir-nos ens les línies de treball pel 2017, farem recordatori dels objectius estratègics marcats pel 
2016, avaluats en el document del Pla d’actuació 2017 de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, 
publicat en data de desembre de 2016. 

 

Línia estratègica 1  Col·lecció Documental i Foment de la Lectura 

Objectiu 1: Potenciar el Foment de la Lectura a col·lectius diversos a través de la col·lecció documental de la 
biblioteca, creant nous clubs de lectura i consolidant els actuals. 

Objectius 2: Potenciar les relacions amb altres agents culturals del poble i regidories municipals, participant en 
esdeveniments de caire popular i efemèrides en general, que tenen lloc al municipi. 

Objectius 3: Finalitzar l’any amb el 100% del llegat del fons Serra-Viñes inventariat i classificat, amb el suport de 
l’arxivera municipal i un especialista extern en la matèria, per tal de donar una resposta més eficient i eficaç a les 
consultes externes. 

Objectius 4: Iniciar accions de treball dins el marc de la celebració del centenari de la Biblioteca (1919-2019). 
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Línia estratègica 2  Millores en l’Organització i Processos 

Objectiu 1: Actualitzar la qualificació professional del personal de la biblioteca per tal de donar resposta 
individual a les necessitats formatives. 

 

Línia estratègica 3  La Planificació i la Qualitat del Servei Bibliotecari 

Objectiu 1: Mantenir el % de préstec de documents per habitant de l’any anterior, prioritzant la qualitat del fons 
i millorant-ne l’accés. 

 

Línia estratègica 4  La Comunicació 

Objectiu 1: Disposar del Manual d’estil de la biblioteca per tal de millorar la nostra carta de presentació i 
configurar la nostra imatge. 

Objectiu 2: Fer més visible la biblioteca, els seus serveis i les seves activitats a l’usuari. 

 

Línia estratègica 5  La Millora d’Espais 

Objectiu 1: Satisfer la comoditat dels usuaris segons les seves peticions expresses, corregint deficiències dels 
diferents espais de l’equipament. 

Objectiu 2: Disposar d’una proposta en ferm d’un nou emplaçament per la Biblioteca. 

 

3.4 Línies d’actuació pel 2017 

 
Us presentem els àmbits d’actuació o línies de treball de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
de Canet de Mar pel 2017.  

Per la seva redacció i per tal de treballar en una mateixa línia s’ha tingut en compte el 
pla d'acció pel 20172 de la GSB:  

 

 

 

 

                                            
2 Pla d’actuació de 2017 
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Objectius pel  2017 

Promoció i foment de la col•lecció i la lectura 

 
Objectiu 1: Potenciar el foment de la lectura a nous col•lectiu de la població buscant sinergies amb els 
seus representants a fi de dur a terme accions conjuntes. 
 
Objectiu 2: Potenciar el foment de la lectura als centres escolars del municipi a través de la col•lecció 
documental de la biblioteca, refermant els vincles ja establerts. 
 
Objectiu 3: Finalitzar l’any amb una proposta de digitalització del fons patrimonial per tal de fer-lo més 
visible i accessible a la ciutadania. 

Millora en l’organització i processos   

 
Objectiu 1: Disposar de la Política de desenvolupament de la Col•lecció Local. 
 
Objectiu 2: Mantenir quantitativament i qualitativa el fons documental, a partir de les dades obtingudes 
en l’inventari del fons íntegre de la biblioteca. 

Planificació i qualitat del servei bibliotecari 

 

Objectiu 1: Recuperar la tasca diària de recopilació d’incidències, per a una millora contínua del servei.. 

Visibilitat de la Biblioteca: comunicació i impacte 

 

Objectiu 1: Disposar del Manual d’estil de la biblioteca per tal de millorar la nostra carta de presentació i 
configurar la nostra imatge. 

Principals línies d’actuació 2017 
 

 Promoció i foment de la col•lecció i la lectura  

 Millora en l’organització i processos 

 Planificació i qualitat del servei bibliotecari 

 Visibilitat de la Biblioteca: comunicació i impacte 

 Millora i adequació d’espai i equipament  

 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                               Memòria anual 2016 

 

Canet de Mar, març del 2017 10

Objectiu 2: Prosseguir amb les accions de treball dins el marc de la celebració del centenari de la 
Biblioteca (1919-2019). 

Objectiu 3: Enfortir la visibilitat del servei mitjançant tres projectes personalitzats per la biblioteca. 

Millora i adequació d’espai i equipament 

 

Objectiu 1: Satisfer la comoditat dels usuaris millorant i ampliant serveis i corregint deficiències dels 
diferents espais de l’equipament. 

Objectiu 2: Emprendre accions d’estalvi energètic. 

Objectiu 3: Disposar d’una proposta en ferm d’un nou emplaçament per a la Biblioteca. 

 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                               Memòria anual 2016 

 

Canet de Mar, març del 2017 11

4. Recursos 

En aquest apartat anirem comentant els diferents recursos relacionats i actualitzats, que es veuen implicats en la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, començant pels recursos d’infraestructura i equipament, 
continuant amb els recursos humans, després els econòmics, i finalment el fons documental. 
 
 

4.1 Recursos d’infraestructura / edifici-equipament 

Pel que fa a aquest apartat concret, la biblioteca no ha viscut cap canvi substancial durant 
el 2016. Metres quadrats, espais, punts de lectura... segueixen igual que anys anteriors. Ens 
cal però insistir que la població de Canet de Mar és actualment de més de 14.000 habitants 
i que tan els metres totals de l’equipament, com la seva distribució en un edifici antic amb 
espais perduts, fan que aquest no sigui el correcte, segons el paràmetres3 fixats per la GSB. 
 

 
 

                                            
3 http://intrabib/Xt/Bib/documentacio/biblioteques/planificacio_avaluacio/estandards_moduls/Estandards_biblioteques_locals.pdf 
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Distribució dels espais en metres quadrats 

Zona d’acollida i promoció 55 

Zona infantil 130 

Zona general 473 

Zona de treball intern 13 

Superfície de programa 671 

Superfície construïda 998 
 
 
 

4.2. Recursos humans 

L’equip de recursos humans de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar està format per 5 persones. Dues 
d’elles, la directora i l’ajudant de serveis, són personal depenent de la Diputació de Barcelona. La resta de 
personal depèn de l’Ajuntament de Canet de Mar.  

Tot el personal està a jornada completa, la direcció, les tècnics auxiliars de biblioteca i 
l’auxiliar administrativa estant contractades per un total de 37,5 hores setmanals, l’ajudant de 
serveis té un contracte de 35 hores setmanals. A excepció de l’auxiliar administrativa, que és 
personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, la resta de personal és funcionari de les 
administracions corresponents. 
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Durant el 2016, l’equip de recursos humans s’ha vist reforçat amb un pla ocupacional, contractat expressament 
per donar suport al catàleg de serveis de la Biblioteca mitjançant:  

- La millora de la preservació i difusió del fons documental i/o patrimonial de la Biblioteca, amb la 
digitalització i tractament de part d’aquest fons. 

- L’atenció ciutadana ampliant la sala d’estudi nocturna en època d’exàmens, oferint així un servei 
addicional al catàleg de serveis bibliotecaris que ofereix la biblioteca la resta de l’any.  

A més, han estat un gran suport en els mesos de permisos i vacances del personal fix. 

Aquest pla ha tingut una durada de 6 mesos amb una dedicació laboral a temps complert, essent la Sra. Laura 
Pérez Soto (del 23 de maig al 22 de novembre), qui a compartit el dia a dia del servei bibliotecari amb la resta del 
personal, integrant-se totalment a l’equip humà de la biblioteca.  
 
 
 
 
 

Personal Categoria laboral Administració Tipus Jornada 

Beltran Genescà, Montserrat Tècnic Auxiliar Ajuntament  Funcionària 37,5h 

Feliu Pou, Irene Directora Bibliotecària Diputació  Funcionària 37,5h 

Roig Travesa, Immaculada Auxiliar Administratiu Ajuntament  Laboral 37,5h 

Serra Canadell, Ma Dolors Ajudant de Serveis Diputació  Funcionària 35,0h 

Targas Salvet, Assumpció Tècnic Auxiliar Ajuntament  Funcionària 37,5h 

 
 
 
 

Formació del personal de la Biblioteca durant el 2016: 

Durant l’any 2016, el personal ha anat gaudint de diferents cursos que, o bé s’han ofert al 
personal a través de les diferents administracions (Banc d’Accions Formatives de la 
Diputació de Barcelona, Pla de Formació de la Generalitat,  Formació de l’Administració 
Local...), o bé s’han inscrit per interès propi a banda de l’oferta directa a l’equipament, 
podent ser formació provinent de l’empresa pública o bé de l’empresa privada.  

Amb un total de 79 hores invertides en formació, aquest 2016 s’ha disminuït en 24 hores, pel què respecte a la 
formació rebuda el 2015. 

A part de la formació rebuda, fer esment de les diverses reunions internes que es planifiquen amb tot el personal 
de la biblioteca, essent aproximadament una mitjana de 5 hores mensuals i sempre amb un caire organitzatiu de 
servei però també formatiu. 
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Destacarem també en aquest apartat, la col·laboració que la directora fa amb l’Escola d’Administració Pública 
(EAPC), essent designada com a vocal titular especialitzada en diversos tribunals qualificadors, com a 
representant de la mateixa EAPC.  

 
 

Relació de la formació rebuda al llarg del 2016: 

 
Cognom, 
Nom 

Categoria 
laboral 

Títol de la formació Entitat organitzadora Dates Hores de 
formació 

Beltran, 
Montserrat 

Tècnic Aux. Biblioteques públiques i 
participació 

Escola d’hivern 16.03 i 06.04 
 

13h 

  Roig,                     
Immaculada 

  Aux. Adm. Aparadors culturals per a 
biblioteques 

Gestforma - Diba 10 i 17.02 8h 

Ús professional de les 
xarxes socials. Elaboració 
d'un pla de comunicació 2.0 
i/o una guia d'usos i estils 

Gestforma - Diba 05 i 12.05, 
30.06 i 07.07 

14h 

Edició d'imatges: Gim/ 
Photoscape de la biblioteca 
pública 

Gestforma - Diba 21 i 28.10 i 
04.11 

16h 

El qlickview...(Toni Feliu) 
Recursos digitals (Montse 
Cantí) 

Diputació Barcelona 15.11 4h 

Feliu, Irene Directora La potenciació de la 
literatura als municipis  

Gestforma - Diba 10.03 8h 
 

“Projecte 10x10 Cinema” Generalitat de 
Catalunya 

13.10 4h 
 

Com treure rendiment a les 
dades estadístiques de les 
biblioteques públiques 

Gestforma - Diba 20 i 27.10 8h 

El qlickview...(Toni Feliu) 
Recursos digitals (Montse 
Cantí) 

Diputació Barcelona 15.11 4h 

Total d’hores invertides en formació durant l’any 2016 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                               Memòria anual 2016 

 

Canet de Mar, març del 2017 15

4.3. Recursos econòmics 

 
 econòmics  
Seguidament farem referència a les dades recopilades i obtingudes de les 
inversions i/o despeses durant el 2016, per conceptes, de les administracions 
que co-gestionen la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar. Destacar que 
és el primer any que s’ha disposat de la totalitat d’aquesta informació, abans 
del tancament de la memòria. Així doncs, no disposem de suficients dades per 
a fer comparativa amb anys anteriors. 
 
 
 

Dades econòmiques per conceptes totals (GSB) 
 

 
 
 
 
 
 

Dades econòmiques per administracions (GSB) 
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4.4. Fons documental 

A desembre de 2016, la biblioteca compta amb un fons aproximat de 50.554 volums 
repartits en 34.871 llibres, 3.818 exemplars de revistes, uns 90 títols de revistes, 7 diaris, 
7 subscripcions de recursos d’informació d’accés en línia i uns 11.476 documents 
audiovisuals en formats diversos. A més, disposa de guies, fullets, partitures i dossiers 
temàtics.  

La col·lecció local comprèn publicacions sobre Canet de Mar, la seva història i la seva 
gent. La biblioteca també conserva un fons antic de manuscrits, pergamins, goigs i impresos dels segles XVIII i 
XIX. Al llarg del 2015 i 2016 s’han anat fent tasques de conservació i digitalització de part d’aquest fons, 
preveient continuar al llarg del 2017. 
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A part del fons general i de la col·lecció local, la Biblioteca ofereix dos fons especials lligats a la població: 
Modernisme, arrel de la figura de Lluís Domènech i Montaner i el seu lligam a la població, i un segon fons 
especial de Cultura Japonesa, que encara es manté, creat en l’època del trasllat de la Biblioteca a l’Ateneu 
Canetenc, arrel d’un grup nombrós de japonesos que van venir a viure a la nostra població.  
 
Essent una mitjana de 3,3 documents per habitant, la distribució de la col·lecció del fons segons la seva 
tipologia de documents a gener del 2016 de la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, és la següent:  
 

 
 
 

 
 
 
Per tal de mantenir un fons acurat i de qualitat, sense obsolets ni llibres malmesos, s’ingressen novetats i alhora 
es dur a terme una esporga periòdica. A més, al llarg dels mesos d’estiu, es va procedir a fer inventari de la 
totalitat del fons de la biblioteca, detectant, baixes, mal col·locats... i creant alhora la necessitat de reposar buits 
que d’altre manera no es detectaven. Val a dir que ha estat una feina feixuga i molt metòdica, que ha 
complementat i confirmat la necessitat de disposar d’un sistema d’antifurts a l’equipament, doncs s’han trobat a 
faltar col·leccions senceres de temàtiques concretes.  
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Referent a les dades econòmiques pel que respecte a la inversió en fons, aquest 2016 la Biblioteca ha invertit un 
total de 22.225,12€ en concepte de fons documental, 894,64€ menys que l’any 2015.  Aquest total inclou la 
valoració de tots els exemplars adquirits per la GSB de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Canet de Mar, 
la valoració dels exemplars adquirits pel Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB) del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i l’aportació del Plan de Fomento a la Lectura del “Ministerio de Educacion, Cultura y 
Deporte”. 

Pel que fa l’administració local en concret, la partida de fons documental d’aquest 2016 suma un total de 
6.001,67€, dada similar al 2015. Aquesta partida s’inverteix en els comerços del poble, als quals es negocia un 10 
% de dte del total de  la compra. La repartició de la inversió en cada proveïdor, es fa en base a tres conceptes: 
novel·les, desiderates i multimèdia. 

 

Repartiment inversió en fons segons administració 

 
 
 
 

Diputació 
de  

Barcelona 

 

Llibres compra lot 6.411,66 € 

CD compra lot 971,00 € 

DVD compra lot 1.161,79 € 

Subscripcions diaris i revistes 4.035,00 € 

Subscripcions RREE 441,00 € 

Compra directa 600,00 € 
Generalitat  

de 
Catalunya 

Llibres S.A.B. 2.603,00 € 

 
 
 

Ajuntament 
de 

Canet de Mar 

 

Llibres compra lot 4.610,07 € 

CD compra lot 411,80 € 

DVD compra lot 411,80 € 

Subscripcions diaris i revistes 568,00 € 

Total  22.225,12 € 
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5. Serveis i programes 

 
 
En aquest apartat farem una anàlisi comparativa de dades dels 
últims tres anys, 2014, 2015 i 2016 (visitants, préstec, internet i +, 
activitats...). Aquesta comparativa ens pot ser molt útil per deixar 
palesa la recuperació d’algunes de les dades del passat 2016 en 
comparació a la resta d’anys anteriors però sobretot, alguna 
davallada important que haurem d’analitzar.  

 
 

 

Dies i Hores de Servei 

 
 

 
La biblioteca ha obert les seves portes als usuaris un nombre inferior de d’hores pel què respecte al 2015, 
possiblement per raons de calendari. Recordarem que es va tancar el servei bibliotecari els dies del 2 al 8 de 
desembre (pont de la constitució) per obres de millora a l’equipament: pintura vestíbul i escala interior, canvi de 
portes automatitzades... El personal va continuar treballant a porta tancada, aprofitant i redactant el Pla d’acció 
pel 2017.  
 
 

5.1. Dades dels usuaris 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, és un equipament cultural que al llarg del 2016 ha tingut una 
entrada de 80.989 usuaris anual, amb una mitjana diària d’unes 300 visites. Aquestes són unes bones xifres.  
 
Tot i així, tendim a comparar dades, gràfics, números, que ens posen sobre la taula la davallada any rere any del 
nombre de visitants a l’equipament.  
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Tot i que continuem treballant per reparar aquests resultats, fem la reflexió i exposem que no tot es pot resumir 
amb números i/o unes gràfiques que, en principi no són satisfactòries. Caldria valorar la resta de factors que ens 
fan deduir que el camí pel qual sembla que avançarem en un futur pròxim, s’encari en aquesta direcció.  
 
 
 

 Préstec interbibliotecari. Préstec a entitats 
 
 

 
 

Usuaris. Visites anuals 
 

Visites mensuals – Mitjana diària 
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Respecte a nous carnet, s’enregistren 315 nous carnets al llarg del 2016. Un 63% de la població disposa del 
carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. És una molt bona dada. El nombre 
ha estat menor que l’any passat però el percentatge de la població que disposa del carnet ha passat del 62,17% 
al 2015 al 63% aquest any. 
 
Alhora fem l’observació de l’estancament en els darrers anys de nouvinguts a la població. Durant l’última 
dècada, igual que a la resta de municipis de la comarca, vam viure el creixement descontrolat d’habitatges i 
alhora de nouvinguts a la població. En els darrers dos-tres anys, aquesta data ha anat a la baixa i això ha pogut 
influir de nou, en les nostres dades d’estudi. 

  

Usuaris. Visites mitjana diària 

 

Usuaris. Nous carnets 
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5.2. Préstec. Préstec interbibliotecari. Préstec a entitats 

L’any passat ens vam proposar com a objectiu concret, mantenir el percentatge de préstecs i vam enfocar els 
nostres esforços en aquesta línia: 
 

- Pla acció 2016. Línia estratègica 2. La Planificació i la Qualitat del Servei Bibliotecari. Objectiu 1: 
Mantenir el % de préstec de documents per habitant de l’any anterior, prioritzant la qualitat del fons i 
millorant-ne l’accés. 

 
Podem confirmar que s’ha complert i n’estem orgullosos.  
 
Per altra banda, el préstec a entitats s’ha superat notablement respecte anys anteriors, en part per l’alta 
demanda d’escoles o centres educatius que busquen participació amb la biblioteca, o com entitats o 
associacions que cerquen un suport addicional a la biblioteca. Aquest és el resultat del treball d’un objectiu 
concret del Pla d’acció 2013 i que hem anat ampliant i perfilant els darrers anys, fet que s’evidencia en els bons 
resultats.  

 
Pel respecte al següent gràfic relacionat al moviment del préstec interbibliotecari, és important que fem atenció 
a les dades les quals queda manifest el moviment i gran nombre de préstec interbibliotecari (PI) que gestiona la 
Biblioteca, ja sigui per demanda dels nostres usuaris com per altres Biblioteques de la XBM.  

Arrel de la davallada de pressupost en fons, sobretot pel descens de mòdul, la Biblioteca va apostar per aquest 
servei, oferint a l’usuari la possibilitat d’utilitzar-lo si el fons que s’ofereix no s’acull a les necessitats desitjades i 
requerides. 

Augmenta la demanda de fons tant per part dels nostres usuaris a altres biblioteques de la XBM, com usuaris de 
la XBM a la nostra biblioteca. Confirmem així la tasca ben feta a l’hora de gestionar el pressupost en noves 
adquisicions, la selecció acurada i de qualitat.  

Recordem que a finals del 2013, la biblioteca disposa per primera vegada del servei de Préstec Interbibliotecari 
via maletes. El rodatge del servei fa que funcioni correctament i haguem recuperat les dades del PI d’anys 
anteriors. 

Préstec 
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Préstec interbibliotecari 
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5.3. Servei d’accés a Internet i + (Internet i programari d’ofimàtica amb els ordinadors de la 
biblioteca) 

 
Si ens fixem en els gràfics veiem que curiosament el nombre d’usuaris diaris que utilitza el servei d’Internet i + 
s’ha mantingut respecte l’any passat.   
 
Aquest servei s’ha millorat oferint en un dels 4 ordinadors el programari LibreOffice, paquet de software 
d’oficina lliure i de codi obert, a més de la lectura del DNI digital. 
 
 

 
 
 

Servei d’Internet i ofimàtica. Usuaris actius (GSB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet i + – Usuaris per dia 
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5.4. Servei d’accés a Internet a través de la xarxa Wi-Fi de la Biblioteca 

 
Segons ens indica el gràfic següent, el 2016 hem tornat a disminuir en nombre d’usuaris que utilitzen el servei de 
Wi-Fi a la biblioteca. És una data que realment ens sorprèn doncs diàriament es detecta l’interès de certs usuaris 
envers l’equipament bàsicament pel servei de Wi-Fi, cosa que no és del nostre grat. 
 
També ens lamentem que després de millorar el servei oferint des d’inicis d’any la connexió a internet d’alta 
velocitat, a través de la fibra òptica, encara seguim rebent queixes del mal funcionament d’aquest, essent 
impossible poder treballar d’una manera contínua, sobretot en franges concretes del dia quan hi ha més usuaris 
connectats. 
 
Treballarem per a que aquest problema no persisteixi i deixant de donar una mala imatge del servei.       
 

 
 

Ús del servei de Wi-Fi (GSB) 
 

 
 

Wi-Fi - Usuaris anuals 
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5.5. Activitats de foment de la lectura i  activitats de formació 

 
Iniciem aquest apartat, recordant que a banda de les activitats organitzades per la biblioteca, l’equipament 
cedeix el seu espai a particulars, entitats i associacions que així ho sol·licitin acollint-se a un protocol ja establert. 
En aquest cas, les activitats han de tenir un lligam amb la biblioteca, la cultura o el foment a la lectura. Aquestes 
activitats es poden dur a terme dins l’horari d’obertura de la biblioteca, com també excepcionalment en horari 
fora de servei. És el personal de la biblioteca qui es fa responsable d’acollir l’activitat i de mantenir obert l’edifici. 
 
 

Activitats  
 

2014 2015 2016 

Nombre Participants Nombre Participants Nombre Participants 

Exposicions 41 0 33 0 29 0 

Hores del conte 23 1.565 23 1.872 24 1.765 

Conferències 2 23 7 421 5 190 

Visites escolars 58 1.315 53 1.191 51 1.169 

Cursos i tallers 12 198 25 270 8 81 

Tertúlies literàries 8 228 8 265 16 892 

Sessions de Club de 
Lectura 

19 192 21 235 31 319 

Altres activitats 36 2.422 7 2.698 27 1.813 

Total 199 5.943 177 6.952 191 6.229 

 
 
En els següents gràfic s’il·lustren clarament les dades del quadre anterior.  
 

Activitats 

 

Comparativa de les activitats dels tres últims anys 
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Participants a les activitats 

 
 

Seguidament farem un recorregut al llarg de l’any fent recordatori d’aquelles activitats més destacades. 
 
Durant l’any 2016 es continua amb l’activitat de l’Hora del conte, els Contes a la fresca i els Contes en anglès 
“Storytime”. Una de les dues sessions mensuals de l’hora del conte es dedica al més menuts, amb el mateix 
contista i contes tradicionals. S’han consolidat ja els contes especials com el de Sant Jordi (a l’espai de la 
Biblioriera) o el conte modernista dins dels actes de la Fira Mercat Modernista (Plaça Universitat). Aquest any 
s’ha iniciat la col·laboració amb el Festival de Re-percussió. 
 
Donem continuïtat a l’activitat Pinta’m un dibuix adreçada als menuts. Buscant un fil conductor es proporcionen 
dibuixos i colors als infants per poder pintar a la biblioteca. És una manera que els més petits s’acostumin a estar 
a la biblioteca i s’iniciïn en el món dels llibres. 
 
Consolidem el Premi de Narrativa “Biblioteca de Canet de Mar”, convocat per tercer any consecutiu en motiu de 
la diada de Sant Jordi, aquest any amb el tema “carrers i places de Canet”. Per primer any i com a municipi 
amfitrió Canet de Mar participa a la Mostra Literària del Maresme 2016 (XXXIII edició). 
 
Consolidem també el Concurs de fotografia “Instants Instagram”, aquest tercer any amb el tema “I tu, on 
llegeixes?” que convoquem al novembre donant els premis pels volts de Nadal. En motiu del lliurament de 
premis vam comptar amb la presència dels cors infantil i juvenil de l’Escola de Música de Canet de Mar.  
 
Pel què fa referència als clubs de lectura, hi ha hagut dos grups que es troben mensualment segons el curs 
escolar i amb un mateix conductor. Llegeixen i comenten en total nou llibres intentant treballar diferents 
gèneres literaris.  
 
La biblioteca ha participat en la Trobada de Clubs de Lectura al Teatre Monumental de Mataró (Rafel Nadal) i a 
la sortida al teatre per veure l’obra El test al Teatre Kursaal de Manresa.  
 
Aprofitant les lectures treballades al club hem comptat amb la presència de Josep Buldó autor de Marionette o 
l’amiga de Rousseau, Georgia Bonell aprofundint en l’obra de Mercè Rodoreda, després d’haver llegit  Mirall 
trencat, l’actriu Núria de Calella amb l’espectacle “Els quartos de la Virgínia” després de la lectura La senyora 
Dalloway de V. Woolf i el grup Tastacontes fent una lectura teatralitzada de Calaveres atònites de Jesús 
Moncada.  
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Hem continuat amb el  Club de Lectura de Secundària en col·laboració amb els dos instituts de Canet de Mar. 
 
Cal destacar la sessió de cloenda feta conjuntament amb els tres clubs de lectura de la biblioteca comentant el 
mateix llibre en el marc de la Casa-museu Lluís Domènech i Montaner.  
 
Com a novetat s’ha iniciat un Club de Lectura en Veu Alta adreçat a infants amb dificultat lectora de 3r i 4rt de 
primària. En col·laboració amb les escoles de primària hi han participat dos nens per escola (8 nens en total). 
Aprofitant que el 2016 era l’any Roald Dhal el llibre proposat va ser El fantàstic senyor Guillot. 
 
L’escriptora Susana Hernández porta a terme un taller d’escriptura: “reescriptura de novel.la” . 
 
Aquest any 2016 hem fet dos tallers nadalencs, un adreçat a infants i l’altre a adults, tots dos sota la supervisió 
de Laura Pérez. 
 
Pel que respecte a les conferències i xerrades, presentacions de llibres, exposicions... destacar que se n’han dut a 
terme una llarga llista dins la biblioteca, algunes d’elles organitzades per la mateixa biblioteca i d’altres per 
entitats col·laboradores a les quals se’ls cedeix l’espai: Plataforma per la Llengua de Canet de Mar, Sàlvia 
associació de dones, Mares malabaristes associació cultural... 
 
 
Xerrades 
 
    -    Mites i llegendes del sostenidor a càrrec de Francesc Puertas 
    -    Montserrat Roig. Diàleg / conferència amb Pilar Aymerich i Elvira Altés, Organitzat per  l’ACPO 
    -    Geografia de la rumba catalana a càrrec de Jordi Martí, periodista de la revista Enderrock 
    -    Ictus i lesions medul·lars traumàtiques a càrrec de Marta Burgos, biòloga de la Fundació Marató 
    -    Ictus a càrrec del Dr. Feliu Titus 
 
 
Presentacions de llibres 
 
    -     Una certa onada, d’Emília Illamola. Presentat per la periodista canetenca Cristina Salad 
    -    Ciència optimista, de Josep Ma Mainat. Presentat pel Miquel Àngel Pascual (membre de La Trinca) (Edicions 
els 2 Pins) 
    -     Maleïda: l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto, de Bernat Gasull (Plataforma per la llengua) 
    -     Res no és perfecte a Hawaii, de Màrius Serra (Plataforma per la llengua) 
    -     Una nova planta contra Catalunya, de Jaume Sobrequés (Plataforma per la llengua) 
    -     El cascabel, d’Alícia Lakatos Alonso 
    -     Barcelona: una biografia, d’Enric Calpena (Plataforma pe la llengua) 
    -     Un moment fundacional, de Santi Vila. Presentat pel periodista canetenc Toni Cruanyes 
    -     Desperta’t a la vida, de Carmina Serra (Mares Malabaristes associació cultural) 
    -     El temps de les cireres, de Montserrat Roig (LF) (Plataforma per la llengua) 
 
 
Exposicions 
 
Hem comptat amb exposicions itinerants de gran format, que hem pogut gaudir al llarg de l’any al vestíbul de la 
Biblioteca o a l’interior de l’edifici: 
 
    -     En català, jugues? (Plataforma per la llengua) 
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    -     Montserrat Roig. Diàlegs (ACPO) 
    -      De Llull a puntCAT 
    -      Geografia de la Rumba Catalana 
    -      Abracadabra pota de cabra 
    -      Caterina Albert (Víctor Català). Itinerari vital, intel·lectual i literari (Plataforma per la llengua) 
    -     Camps de voluntariat (Servei Civil Internacional de Catalunya) 
    -     Simenon sospitós 
 
 
Exposicions en petit format, fetes per la biblioteca sobre: 
 

- Temes d’actualitat o que interessen ser remarcats: Aires d’estiu, Dia mundial de poesia, Nadal. – 
- Personatges com Montserrat Roig, Víctor Català, Bob Dylan.  
- Per promoure la lectura de determinats llibres i donar a conèixer el fons de la biblioteca: Oposicions, 

oportunitats de feina, Do you read in english? Érase una vez... la ciencia, Qui ho ha fet? Contes 
detectius, Contes en llengua estrangera, Expliquem contes als nostres fills...  

- In memoriam: un repàs per l’obra dels autors que es han deixat, com David Bowie, Glenn Frey, Mossèn 
Ballarín, Leonard Cohen... 

- Vinculades amb col•laboracions: Colors d’Àfrica (en col·laboració amb Som Àfrica), Marató  de TV3... 
  

Cal destacar el concert organitzat per la biblioteca amb el grup Va de Rumba, format per Paco Pubill & friends, 
com a cloenda de l’exposició i la xerrada Geografia de la Rumba Catalana.  
 
Destaquem la presentació de La Guia de recursos de les biblioteques del Maresme 25 literarutes pel Maresme 
amb l’explicació del conte el Griu de Canet i la ruta per tal de trobar el Griu. 
 
Com ja és habitual aquest any també hem cedit l’espai a l’IES Lluís Domènech i Montaner per donar a conèixer la 
feina feta pels alumnes d’arts escèniques i així hem gaudit de l’espectacle de carrer Som bèsties, inspirat en el 
llibre de les bèsties de Ramon Llull, amb la col·laboració dels Comediants.  La biblioteca cedeix l’espai pel 
lluïment dels alumnes. 
 
També han aprofitat la cessió d’espai els alumnes de l’Escola Misericòrdia per exposar el treball L’Auca de Canet 
de Mar.  
 
Igualment continuem col·laborant, tot cedint l’espai, amb: La gran nit de la sardana, la Nit màgica i Els diables 
de Canet. I per primer cop aquest any amb la Ruta teatralitzada Lluís Domènech i Montaner. 
 
El 21 de juny, organitzat amb col·laboració de l’Associació de Dones Sàlvia, la façana de la Biblioteca es va 
il·luminar de color verd en motiu de la dia mundial de l’esclerosi lateral amiotròfia (ELA). 
 
Essent la biblioteca un edifici de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, va ser espai d’acollida  de la 2a Taula 
Rodona Lluís Domènech i Montaner. 
 
Tot seguit, es llista alguns actes i/o col·laboracions que la Biblioteca P. Gual i Pujadas ha dut a terme durant el 
2016, algunes d’elles noves i d’altres amb continuïtat d’anys anteriors, consolidant d’aquesta manera les 
relacions: 
 

- Per setè  any  consecutiu, la  Biblioteca  col·labora  amb  la  ja  consolidada  “Fira Mercat Modernista de 
Canet de Mar” el 16-17-18 de setembre de 2016, organitzant una sessió familiar de l’hora del conte 
sobre el modernisme. 
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- “La Biblioteca amb GEA XXI, un llibre per una rialla”, és un projecte al qual la Biblioteca cedeix els 
documents que dóna de baixa del seu fons o que rep d’altres donacions, a l’entitat GEA XXI, per tal que 
els posi a l’abast de la població a un preu simbòlic i d’aquesta manera ajudar amb la Fundació Vicenç 
Ferrer. 
 

- La Biblioteca dinamitza i surt al carrer per Sant Jordi, amb la “Biblioriera”, fent-se difusió i 
promocionant la lectura amb activitats diverses. 
 

- En vàries ocasions es compta amb l’Escola de Música de Canet de Mar, que sempre que se’ls demana 
col·laboració, estan disposats a posar el seu granet de sorra per fomentar la cultura musical. I reprenem 
les sessions de Música del llibres que sempre estant ben acollides pel públic.  
 

- La Biblioteca també forma part de l’“abc” (arxiu-biblioteca-casamuseu) del patrimoni local. La 
Regidoria de Cultura juntament amb el Centre d’Estudis Canetencs i l’Editorial 2Pins, alimenten la 
Col·lecció d’Estudis de Patrimoni amb una mitjana d’una publicació anual. 

 
- Amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal i amb el suport dels Plans Ocupacionals, des del 2012 i encara 

fins a dia d’avui, s’han inventariant i digitalitzant part del Fons Serra Viñas, llegat del Dr. Marià Serra als 
anys 80.  

 
- Durant els mesos d’estiu, la Biblioteca participa en festes del poble, com la “Gran nit de la Sardana” i la 

“Nit màgica”.  
 

- Altres entitats locals amb les quals manté una relació periòdica, ja sigui amb presentacions de llibres, 
xerrades, conferències o exposicions, intervencions, o sessions infantils són: “Plataforma per la 
Llengua”, “Ràdio Canet”, “Òmnium Cultural”, “Diables de Canet”, “Amics de les Sardanes”, “Associació 
de Dones Sàlvia”, “Centres Educatius Kumon”, “Kids&Us”... 

 
- Finalment destacarem també la col·laboració amb els alumnes de 1r de batxillerat d’Arts Escèniques de 

l’IES Ll. Domènech i Montaner juntament amb el grup de teatre Comediants, que ens van oferir 
l’espectacle de carrer “Som bèsties “. També els alumnes de l’Escola Turó del Drac amb “Creativitat al 
carrer”. 

 
 

5.6. Visites i formació d’usuaris 

A llarg d’aquest 2016 s’ha continuat oferint a les escoles aquest servei de formació. La seva demanda ha estat 
extraordinària i ha calgut una bona organització per tal de donar resposta a totes les peticions dels diferents 
centres educatius del poble. Així doncs, tot i la mancança d’un espai adequat per a la formació, tant per a joves 
com per a adults, s’han dut a terme 51 sessions de formació escolar al llarg del 2016, sempre coincidint amb els 
matins de dijous. Han estat 1.169 escolars que han gaudit d’aquest servei municipal. 
 
A aquestes dades, cal sumar-hi les visites escolars que la biblioteca ha rebut els matins de divendres, sent visites 
sense formació assignada, però amb l’atenció del personal bibliotecari. 
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Visites escolars segons mesos d'obertura 

Visites escolars 2016 gener febrer març abril maig juny octubre novembre desembre total 

Turó del Drac 
4   5 3 4 2 5 11 2 36 

Fedac Canet  
      2 7         9 

Ninis 
        1         1 

Misericòrdia 
    2             2 

Col·legi Yglesias 
            2 1   3 

Total 
4 0 7 5 12 2 7 12 2 51 

 
 

 

 

Visites escolars 2016 segons grau d’ensenyament 

Visites escolars 2016 

escola bressol 1 

educació infantil 20 

primària 28 

secundària 2 

total 51 
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6. Relacions amb altres  

 

6.1.  Municipi 

Ja sigui pel seu afany de seguir sent el referent cultural de la població, o per la seva bona ubicació, la Biblioteca 
de Canet de Mar, segueix augmentat la seva relació amb entitats o associacions de la població, tant del seu 
àmbit cultural, d’altres àmbits interessats per la cultura i el món associatiu, com també amb altres regidories de 
l’Ajuntament. Seguint aquesta dinàmica de relacions amb entitats, editorials, associacions o grups d’interès 
social, la Biblioteca organitza i col·labora amb ells, però alhora també cedeix l’espai a dites entitats, per tal de 
conservar-ne les relacions i dinamitzar l’espai. 
 
Cal però fer esment, que la manca d’espais i d’infraestructura, la que pateix la Biblioteca no adequant-se a les 
necessitats de la població, han fet perillar diverses vegades algunes activitats d’interès directe per la Biblioteca, 
fins al punt d’haver d’anul·lar algun acte de foment a la lectura, exposicions, presentacions... ja sigui per previsió 
a un elevat èxit d’assistència, per raons de cabuda traslladant l’acte a altres espais aliens a la Biblioteca o 
activitats que necessiten un entorn adequat d’il·luminació o sonorització el qual la biblioteca no pot oferir.  
   
Tot seguit, es llista alguns actes i/o col·laboracions que la Biblioteca P. Gual i Pujadas ha dut a terme durant el 
2016, algunes d’elles noves i d’altres amb continuïtat d’anys anteriors, consolidant d’aquesta manera les 
relacions: 
 
Per setè  any consecutiu, la Biblioteca col·labora amb la ja consolidada “Fira Mercat Modernista de Canet de Mar” 
el 16-17-18 de setembre de 2016, organitzant una sessió familiar de l’hora del conte sobre el modernisme.  

“La Biblioteca amb GEA XXI, un llibre per una rialla”, és un projecte al qual la Biblioteca cedeix els documents que 
dóna de baixa del seu fons o que rep d’altres donacions, a l’entitat GEA XXI, per tal que els posi a l’abast de la 
població a un preu simbòlic i d’aquesta manera ajudar amb la Fundació Vicenç Ferrer.  

La Biblioteca dinamitza i surt al carrer per Sant Jordi, amb la “Biblioriera”, fent-se difusió i promocionant la 
lectura amb activitats diverses.  

En vàries ocasions es compta amb l’Escola de Música de Canet de Mar, que sempre que se’ls demana 
col·laboració, estan disposats a posar el seu granet de sorra per fomentar la cultura musical.  

La Biblioteca també forma part de l’“abc” (arxiu-biblioteca-casamuseu) del patrimoni local. La Regidoria de 
Cultura juntament amb el Centre d’Estudis Canetencs i l’Editorial 2Pins, alimenten la Col·lecció d’Estudis de 
Patrimoni amb una mitjana d’una publicació anual.  

Amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal i amb el suport dels Plans Ocupacionals, des del 2012 i encara fins a dia 
d’avui, s’ha inventariant i digitalitzant part del Fons Serra Viñas, llegat del Dr. Marià Serra als anys 80.  

Durant els mesos d’estiu, la Biblioteca participa en festes del poble, com la “Gran nit de la Sardana” i la “Nit 
màgica”.  

Altres entitats locals amb les quals manté una relació periòdica, ja sigui amb presentacions de llibres, xerrades, 
conferències o exposicions, intervencions, o sessions infantils són: “Plataforma per la Llengua”, “Ràdio Canet”, 
“Òmnium Cultural”, “Diables de Canet”, “Amics de les Sardanes”, “Associació de Dones Sàlvia”, “Centres 
Educatius Kumon”, “Kids&Us”, Associació Mares Malabaristes... 
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Finalment destacarem també la col·laboració amb els alumnes de 1r de batxillerat d’Arts Escèniques de l’IES Ll. 
Domènech i Montaner juntament amb el grup de teatre Comediants, que el 20 de maig ens van oferir l’espectacle 
de fi de curs amb, commemorant el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull. Un espectacle itinerant sobre la 
figura de l’autor amb referències a la seva vida i obra que va començar davant de la façana de la biblioteca i va fer 
un recorregut per la plaça de la biblioteca i la riera Sant Domènec.  

També els alumnes de l’Escola Turó del Drac amb “L’Art del Cartellisme”,   s’han introduït de forma pràctica en 
aquest art, una branca de les arts gràfiques que es posa al servei d’una idea per expressar-la de manera clara i 
atraient. Les obres s’ha exposat dins la biblioteca com també en tota la façana.   

 

6.2.  Maresme en xarxa  

La Zona del Maresme està formada per 28 biblioteques municipals que treballem conjuntament realitzant 
activitats i gestionant els serveis amb el suport i la coordinació de la Biblioteca Central Pompeu Fabra de 
Mataró, amb l’únic objectiu de pensar, comunicar-nos i actuar conjuntament, compartint objectius i recursos, i 
unificant capacitats i esforços, relacionats amb el nostre entorn i territori comú.   
 
Al llarg del 2016 s’han dut a terme 4 reunions comarcals, on s’ha treballat intensament projectes varis, formació 
i altres: 

- La plataforma Maresmexbm, permet la comunicació i coordinació entre les direccions del Maresme i la 
GSB. 

- La bbdd’s Cultura Maresme, amb un recull acurat de professionals tant infantils com adults, amb 
activitats de foment a la lectura. 

- La programació d’activitats conjuntes per tal de reduir despeses i oferir activitats de qualitat. 
- L’èxit de la publicació de la Guia de Recursos de les Biblioteques del Maresme. Destacar d’aquest 

2016 “25 LiteraRutes pel Maresmes”, la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turismes. 
La presentació es va dur a terme el dissabte 28 de maig, a les 11h del matí. S’inicià amb el conte El Griu 
de Canet a càrrec de Paku Pillu i Anna Isern, després es va visualitzar el vídeo, creat expressament per a 
l'app de la Guia, i es va concloure la presentació duen a terme la ruta en família pels espais de Canet de 
Mar. Es va dur a terme una important difusió als canals de comunicació locals i comarcals. Per potenciar 
i renovar l’app BiblioMaresme, disponible per a dispositius mòbils, ampliant el contingut, afegint 
vídeos de presentació, galeria d’imatges i plànols virtuals de les biblioteques. Per fer-ne més difusió 
s’han publicat ròllers amb els codis QR. 

- L’edició dels calendaris i punts de llibre, buscant un disseny atractiu i alhora funcional per tal que 
siguin presents en els domicilis dels usuaris, els taulells dels diferents serveis públics i fer així més visible 
la nostra marca entre la població. 

- S’ha donat continuïtat als grups de treball comarcals, els lots comarcals en préstec o l’autoformació 
gràcies a companys que en saben més de quelcom d’interès a la resta. 

- S’han fet visites a altres altre biblioteques com la comarcal de Blanes per conèixer de mà de la direcció 
el projecte “Biblioteca jove”. 

- S’han consolidat la participació a les campanyes solidaries i de sensibilització a nivell territorial. 
- Finalment, per setè any consecutiu, el programa del Festival Multipolar, agenda conjunta d’activitats 

de foment de la lectura destinada al públic adult, amb l’objectiu de la coordinació i millora de la narració 
oral per a adults en l’àmbit comarcal.  
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7. Difusió de la Biblioteca 

 
Facebook  https://www.facebook.com/biblioteca.canetdemar. Al llarg del 2016 s’ha publicat un total de 320 post, 
arribant als 964 M’agrada. Per nosaltres aquest canal de comunicació per acostar-nos als usuaris, ens ha estat 
totalment útil i positiu i s’ha copsat la resposta en els esdeveniments diversos que s’han dut a terme a la 
biblioteca. 
 
La biblioteca també disposa d’una adreça Issu https://issuu.com/bibliotecacanetdemar, on es penja tota aquella 
informació útil per als nostres usuaris, guies de lectura, bases de concursos, projectes públics... 
 
També disposa d’un canal Youtube https://www.youtube.com/user/BibliotequesMaresme, compartit amb la 
comarca per visualitzar vídeos relacionats amb la biblioteca ja siguin de promoció de l’equipament, activitats o 
altres. 
 
Continuem amb el canal d’Instagram http://instagram.com/bibliocanetdemar/ arrel del concurs fotogràfic 
Instants Instagram. Es van penjant fotografies relacionades amb el dia a dia del servei bibliotecari, tenint a dia 
d’avui 131 publicacions, 283 followers i 266 followings.  
 
Altres canals de comunicació habituals per difondre i donar a conèixer el nostre servei i les seves activitats, són:  

- Ràdio Canet, la ràdio del poble, amb la col·laboració setmanal del programa “Tu i jo” ’un programa en 
directe aproximadament d’uns 20 minuts, fent recomanacions de les últimes adquisicions, i alhora fent 
ressò de les activitats de la setmana en curs, a banda d’altres informacions que a la Biblioteca interessa 
fer-ne difusió a la ciutadania. 

- Col·laboració mensual amb el programa de ràdio "El primer cafè", programa mancomunat entre Arenys 
de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Canet de Mar i Sant Andreu de Llavaneres, finançat per La Xarxa i amb 
la col·laboració dels quatre consistoris. Aquest  magazine s'emet cada matí, de 8 a 10h. 

- Col·laboració esporàdica amb altres mitjans de comunicació de poblacions veïnes, tant radiofòniques 
com televisives o digitals.  

- Premsa local i comarcal.  

- “Guia Activa”, on es publica tota la informació d’activitats municipal i s’informa a la ciutadania.  

- “Viure Canet”, butlletí municipal que surt al carrer cada dos mesos aproximadament.  

- “Àmbit”, publicació periòdica local.  

- “Vade.cat. L’Agenda de l’Alt Maresme”.  

- Pàgina web de la Biblioteca que depèn de la web de l’Ajuntament. 

- Mailing de la biblioteca, per alguns actes molt concrets. 

- Biblioteca Virtual. 

- “La Comarcal Edicions”, on presentem prescripcions literàries i activitats culturals.  

- Cartells en format paper de les activitats, pels plafons que hi ha repartits pel poble. 

- I finalment la “Comunitat XBM del Maresme”, per difondre aquelles activitats que poden ser d’interès 
pels companys. 
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Comparativa de la Difusió dels últims tres anys 

Difusió 
2014 2015 2016 

Nombre Nombre Nombre 

Guies de lectura 14 5 8 

Altres publicacions de la biblioteca 49 51 46 

Col·laboracions en ràdio i TV 39 46 46 

Canals de difusió impresa 2 2 2 

Canals de difusió digital 4 4 4 

Total 108 108 106 

 
 

 
 
 

Descàrrega de l'APP BibliosMaresme 
 

Descàrregues 2013 2014 2015 2016 

iOS 

Iphone 223 139 188 205 

Ipad 122 106 115 65 

TOTAL iOS 345 245 303 270 

ANDROID 

Mòbil 161 129 142 107 

Tablet 22 21 35 62 

TOTAL Android 183 150 177 169 

TOTALS 528 395 480 439 
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8. Conclusions i propostes de futur 

 
Un cop finalitzat el 2016 i després d’haver presentat les dades anteriors, podem concloure que la Biblioteca P. 
Gual i Pujadas, malgrat la situació que viu de cansament i la posició de vulnerabilitat,  encara es troba molt viva. 

Podríem fer un resum de les dades més significatives que es veuen representades en tot el document però 
intentarem plasmar en quatre ratlles com pot conviure una situació que es troba fregant el desgast, com bé s’ha 
demostrat en l’anàlisi DAFO del Pla d’Actuació del 2017, amb una realitat actual, una biblioteca viva, amb força i 
treballant intensament per una millora contínua. 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, és un equipament municipal que dóna servei a una població de 
quasi 14.284 persones, a més de segones residències, estiuejants, turistes i usuaris de poblacions veïnes que no 
disposen d’un servei bibiotecari diari.  

L’equipament es troba en un emplaçament cèntric, emblemàtic i acollidor. L’usuari està atès per un equip de 
professionals formats i amants de la seva feina. La gestió del servei disposa d’unes directrius de treball en xarxa, 
amb el suport professional que això comporta, per tal que la biblioteca ofereixi un servei de màxima qualitat.  

Al llarg de l’any i amb un servei de 272 dies d’obertura i un total de 1.464 hores, per la biblioteca han passat 
80.989 visites. La mitjana diària de persones que visiten l’equipament és de 298 usuaris.  Al 2016 la biblioteca 
de Canet de Mar ha prestat una suma de 34.124 documents, 125 préstecs diaris, ha expedit 315 nous carnets a 
usuaris de la XMDB. La biblioteca finalitza l’any 2016 amb un total de  8.994 usuaris canetencs amb carnet de la 
XBM de la Diputació de Barcelona, significant que un 62,9% de la població disposa del carnet de biblioteca, 
xifra prou correcte i satisfactòria. S’han organitzat 51 visites escolars, amb un total de 1.169 alumnes 
participants. El servei d’Internet i + i/o ofimàtica ha tingut  un ús de 3.776 sessions i el servei Wi-Fi un total 
6.738 connexions. A les xarxes socials  s’ha arribat a 964 seguidors al Facebook  amb 320 posts publicats, així 
com  215 seguidors a Instagram amb 44 publicacions. 

Creiem que la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, es troba ben viva. Tot i estar en una posició 
vulnerable, s’ha treballat a contracorrent amb l’objectiu principal que l’usuari no percebi mancances i marxi 
satisfet, havent rebut un servei de qualitat.  

Sens dubte, seguirem treballant en aquesta línia! 
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9. Annexos 
 

9.1. Relació cronològica de les activitats   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

exposicions difusió hora del 
conte 

formació club de 
lectura 

tallers Presentacions 
/ tertúlies 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                                                  Memòria anual 2016 

 
 
 

Canet de Mar, maig del 2017 
35 

 

 DIA HORA ACTIVITAT ESPAI DETALL A CÀRREC DE 
ASSISTENTS 

AD 
ASSISTENTS 

IN 
PROMOTOR 

 Gener         

 Del 4 al 31 de gener  Pinta’m un dibuix IN Hivern    Biblioteca 

 Dissabte, 9 de gener 12h L’hora del conte IN El bell dorment del bosc Plat i cullera crea teatre 43 38 Biblioteca 

 Dilluns, 11 de gener  Exposició MS David Bowie    Biblioteca 

 Dimarts, 12 de gener  Exposició AD Oposicions, oportunitats de feina    Biblioteca 

 Dimarts, 12 de gener  Exposició AD Do you read in english?    Biblioteca 

 Dimecres, 13 de gener  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dijous, 14 de gener 10h Formació escolar IN 2n B TdD Lídia Moral 3 23 Biblioteca 

 Dijous, 14 de gener 12h Formació escolar IN 2n A TdD Roser Godino 3 23 Biblioteca  

 Dijous, 14 de gener 18 h Taller  CL Taller Reescriptura Novel·la Susana Hernández 6  Biblioteca 

 Divendres, 15 de gener 10h Formació escolar IN 1r A TdD Ivet Alba 3 22 Biblioteca  

 Divendres, 15 de gener  16.30 h Club de Lectura CL Calaveres atònites Eliecer Navarro 6  Biblioteca 

 Divendres, 15 de gener  18.30 h Club de Lectura CL Calaveres atònites  Eliecer Navarro 12  Biblioteca 

 Dimarts, 19 de gener  Exposició MS Glenn Frey (Eagles)    Biblioteca 

 Dimecres, 20 de gener  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 20 de gener 16.00 h Club de Lectura IES CL  Retrum de Francesc Miralles Carina Torres Júlia García 2 17 Biblioteca/IES 

 Dijous, 21 de gener 10h Formació escolar IN 2nA TdD Arian Gilabert 3 25 Biblioteca  

 Divendres, 22 de gener 21.30h Lectures per a adults AD  Calaveres atònites Tastacontes  40  Biblioteca  

 Dissabte, 23 de gener 12h L’hora del conte IN Els tres porquets Fina Gelpí 22 30 Biblioteca  

 Dimarts, 26 de gener  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 27 de gener  Difusió  Ràdio  Imma   Biblioteca 

 Dijous, 28 de gener 18 h Taller CL Taller de Reescriptura de novel·la Susana Hernández 6  Biblioteca 

 Del 5 al 29 de gener Matins Sala d’estudi IN  Xavier Salicrú 60  Biblioteca 

 Del 5 al 29 de gener Nits Sala d’estudi nocturna IN  Xavier Salicrú 33  Biblioteca 

 GENER 2016  Difusió  
ISSUU DVD Adults 
ISSUU DVD Infantils 
El bell dorment del bosc 
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Tastacontes Calaveres atònites 
Els tres porquets 

 
 

FEBRER         

 Dimarts, 2 de febrer  Exposició MS Super Herois    Biblioteca 

 Dimarts, 2 de febrer  Exposició IN Érase una vez... LA CIENCIA    Biblioteca 

 Dimecres, 3 de febrer  Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Dimecres, 10 de febrer  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dijous, 11 de febrer 18 h Taller CL Taller Reescriptura Novel·la Susana Hernández 6  Biblioteca 

 Divendres, 12 de febrer 19,30 h Presentació llibre IN Una certa onada d’Emília Illamola Cristina Salad 10  Biblioteca 

 Dissabte, 13 de febrer 12 h L’Hora del conte IN Llepar-se els dits Ricard UllDistret 12 18 Biblioteca 

 Dimecres, 17 de febrer 16 h Club de Lectura IES CL Caminar sobre gel Carina Torres i Júlia Garcia 2 20 Biblioteca/IES 

 Dimecres, 17 de febrer  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Dijous, 18 de febrer  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Divendres, 19 de febrer 16.30 h Club de Lectura CL “La dona de verd”  Eliecer Navarro 5  Biblioteca 

 Divendres, 19 de febrer  18.30 h Club de Lectura CL “La dona de verd” Eliecer Navarro 7  Biblioteca 

 Dimecres, 24 de febrer  Difusió  Ràdio Imma   Biblioteca 

 Dijous, 25 de febrer 18.00 h Taller CL Reescriptura de novel·la Susana Hernández 6  Biblioteca 

 Dissabte, 27 de febrer 12 h  L’Hora del conte IN La Caputxeta Vermella Fina Gelpí 25 30 Biblioteca 

 De l’1 al  26 de febrer Matins Sala d’estudi IN  Xavier Salicrú 28  Biblioteca 

 De l’1 al 5 de febrer  Nits Sala d’estudi nocturna IN  Xavier Salicrú 2  Biblioteca 

 Febrer 2016  Difusió   

Cartell 3r Premi Narrativa St Jordi 
Bases Concurs Narrativa ISSUU 
Llepar-se els dits 
La caputxeta vermella 

   Biblioteca  

 MARÇ         

 29 febrer a 20 de març  Exposició AD Simenon Sospitós Diputació   Biblioteca 

 Dijous, 4 de març  Exposició IN   Qui ho ha fet? Contes Detectius    Biblioteca 
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 Dimecres, 2 de març  Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Dijous, 3 de març 10-11 h  Formació Escolar IN 6è A Misericòrdia Anna 2 24 Biblioteca 

 Divendres, 4 de març 10-10:30h Formació Escolar IN TdD P5 A Mar 5 21 Biblioteca 

 Divendres, 4 de març 10:30-11h Formació Escolar IN TdD P5 B Marta 3 25 Biblioteca 

 Divendres, 4 de març 11-11:30h Formació Escolar IN TdD P5 C Marta 6 25 Biblioteca 

 Divendres, 4 de març 19-20:30h Xerrada IN Mites i llegendes del sostenidor Francesc Puertas 24  Biblioteca 

 Dissabte, 5 de març 13-14 h Presentació Llibre AD Ciència Optimista Josep Ma Mainat 66  Edicions els 2 Pins 

 Dilluns, 7 de març 15.30 h Sortida Club de Lectura Manresa “El Test” Teatre Kursaal Manresa Trobada Clubs Lectura 18  Biblioteca 

 Dimecres, 9 de març  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dijous, 10 de març 10-11h Formació Escolar IN 6è B Misericòrdia Teresa Cruanyes  2 26 Biblioteca 

 Divendres, 11 de març 10-10.30h Formació Escolar IN TdD P3 A Lídia Gascón 6 22 Biblioteca 

 Divendres, 11 de març 10.30-11h Formació Escolar IN TdD P3 B Cristina Crusat 5 24 Biblioteca 

 Divendres, 11 de març 16.30-18h Club de Lectura CL La senyora Dalloway de V. Woolf Eliecer Navarro 8  Biblioteca 

 Divendres, 11 de març 18.30-20h Club de Lectura CL La senyora Dalloway de V. Woolf Eliecer Navarro 12  Biblioteca 

 Divendres, 11 de març 20h Espectacle Literari IN Els quartos de Virgínia Núria de Calella 63  Biblioteca 

 Dissabte, 12 de març 12h L’Hora del Conte IN Contes d’arreu del món Paku Pillu i Anna Isern 22 30 Biblioteca 

 Dimarts, 15 de març  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 16 de març  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 16 de març 16 h Club de Lectura IES CL El asesinato de Pitágoras Carina Torres i Júlia Garcia  2 7 Biblioteca 

 Divendres, 18 de març  Exposició MS Mossèn Ballarín (Mort)    Biblioteca  

 Dilluns, 21 de març  Exposició MS Poesia    Biblioteca  

 Dimecres, 23 de març  Difusió  Ràdio Imma   Biblioteca 

 Dimecres, 30 de març   Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Març 2016 10 a 13 h Sala d’Estudi IN Dimarts i dimecres matí Xavier Salicrú 87  Biblioteca 
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 Març 2016  Difusió (paper)  

Mites i llegendes sostenidor 
Ciència optimista 
“El test” Teatre Kursaal Manresa 
Els quartos de Virgínia 
Contes arreu del món 

   Biblioteca 

 ABRIL         

 4 al 30 d’abril  Exposició Vestíbul Joguines en català    Plataforma Llengua 

 4 al 30 d’abril  Exposició AD-IN Jugues??    Biblioteca 

 Abril 2016  Concurs  
III Premi Narrativa Biblioteca de 
Canet de Mar St Jordi 2016 

6 categories 21 144 Biblioteca 

 Dimecres, 6 d’abril  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dijous, 7 d’abril 17.30  CdL  en veu alta IN El fantàstic senyor Guillot  Montse  8 Biblioteca  

 Dissabte, 9 d’abril 12.00 h L’Hora del Conte IN La bruixa bufasomnis L’Auleta   (titelles) 21 34 Biblioteca 

 Dimecres, 13 d’abril  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 13 d’abril 16.00 Club de Lectura IES CL Reencuentro de Fred Ulhman  2 16 Biblioteca 

 Dijous, 14 d’abril  Exposició MS Montserrat Roig    Biblioteca 

 Dijous,  14 d’abril  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Dijous, 14 d’abril  17:30 CdL en veu alta IN  El fantàstic senTomasor Guillot Montse  8 Biblioteca  

 Divendres, 15 d’abril 10.00 h Formació escolar IN TdD 2n A Vanessa 3 25 Biblioteca 

 Dimecres, 20 d’abril  Difusió  Ràdio Imma   Biblioteca 

 Dimecres, 20 d’abril – 10 /05  Exposició Vestíbul Montserrat Roig Diàlegs    ACPO 

 Dijous, 21 d’abril  CESSIÓ D’ESPAI AD-IN L’Auca de Canet de Mar Escola Misericòrdia   Esc. Misericòrdia 

 Dijous, 21 d’abril 17:30 h CdL en veu alta IN El fantàstic senyor Guillot Montse  6  Biblioteca 

 Divendres, 22 d’abril 10 h Formació escolar IN P4 Fedac Glòria 1 21 Biblioteca 

 Divendres, 22 d’abril 11 h Formació escolar IN  P3 Fedac Conxita 1 15 Biblioteca 

 Divendres, 22 d’abril 16.30 -
17.30 h 

Club de Lectura CL Marionette o L’amiga de Rousseau Eliecer Navarro 9  Biblioteca 

 Divendres, 22 d’abril 18 -19 h Club de Lectura CL Marionette o L’amiga de Rousseau Eliecer Navarro 9  Biblioteca 
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 Divendres, 22 d’abril 18 h Conte  IN 
Storytime “Gina Ginger’s birthday 
party” Kids & Us 36 41 Biblioteca 

 Divendres, 22 d’abril 19 h Presentació Llibre IN “Marionette o l’amiga de Rousseau” Josep Buldó 21  Biblioteca 

 Divendres, 22 d’abril 20.30 h Conferència IN “Montserrat Roig...” ACPO 60  Biblioteca 

 Dissabte, 23 d’abril 11:45 h Premi Narrativa Biblioriera 
Lliurament Premis III Premi Narrativa 
Bib. Canet de Mar Quirze Planet i Jurat 60 72 Biblioteca 

 Dissabte, 23 d’abril 12 h Hora del Conte Biblioriera “Explica’m un Sant Jordi” Cia jomeloguisjomelo.com 84 100 Biblioteca 

 Dissabte, 23 d’abril 9 – 14 h Difusió Biblioriera Informació, punts llibre, llibres...  500 150 Biblioteca 

 Dimecres, 27 d’abril  Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Dijous, 28 d’abril 17.30h CdL en veu alta IN El fantàstic senyor Guillot Montse   4 Biblioteca 

 Divendres, 29 d’abril 10 h Formació escolar IN 1r A TdD Gemma 4 24 Biblioteca 

 Divendres, 29 d’abril 11 h Formacíó escolar IN 1r B TdD Vanessa 4 27 Biblioteca 

 Dissabte, 30 d’abril 12 h Hora del Conte IN ELS SUPERHEROIS DE LA SANG Banc de Sang i Teixits 14 11 Biblioteca/BancSang 

 Abril 2016 10 a 13 h Sala D’Estudi IN Dimarts i dimecres Xavier Salicrú 32  Biblioteca 

 Abril 2016  Difusió  Punt de Llibre Sant Jordi 2016    Biblioteca 

 Abril 2016  Difusió  

Cartell Sant Jordi 2016 
La bruixa bufasomnis 
Storytime Gina Ginger’s 
Marionette o l’amiga de R. 

    

 MAIG         

 Maig   Pinta’m un dibuix IN Primavera    Biblioteca 

 Dimecres, 4 de maig  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dijous, 5 de maig 12 h Formació escolar IN 2n SRL Mari Cruz 2 27 Biblioteca 

 Dijous, 5 de maig 17.30h CdL en veu alta IN El fantàstic senyor Guillot Montse  5 Biblioteca  

 Divendres , 6 de maig 10 h Formació escolar IN 1r SRL Teresa  Cortès 2 27 Biblioteca 

 Divendres, 6 de maig 12 h Formació escolar IN  5è SRL Eli Nuñez 2 26 Biblioteca 

 Dilluns, 9 de maig  Exposició IN-AD COLORS D’ÀFRICA 
Fins el dia 29, col·laborant 
amb Som Àfrica 2016 

  Biblioteca 

 Dimecres, 11 de maig  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 
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 Dijous, 12 de maig 10 h Formació escolar IN 4t SRL Esteve 2 23 Biblioteca 

 Dijous, 12 de maig 11.30 h Formació escolar IN   6è SRL Elisabeth 2 23 Biblioteca 

 Dijous, 12 de maig 17.30 h CdL en veu alta IN El fantàstic senyor Guillot Montse   7 Biblioteca 

 Divendres, 13 de maig 11.30 h Formació escolar IN 3r SRL Pere 2 20 Biblioteca 

 Dissabte, 14 de maig 12 h Hora del Conte IN “El pagès eixerit” Plat i cullera crea teatre 39 32 Biblioteca 

 Dimarts, 17 de maig  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 18 de maig  Difusió  Ràdio Imma   Biblioteca 

 Dijous, 19 de maig 10 h Formació escolar IN P2 - Ninis Ninis 4 21 Biblioteca 

 Divendres, 20 de maig 10 h Formació escolar IN P4 – TdD Sílvia i Sònia 3 21 Biblioteca 

 Divendres, 20 de maig 16.30 Club de Lectura CL Terra i cendra Eliecer Navarro 9  Biblioteca 

 Divendres, 20 de maig 18.30 Club de Lectura CL Terra i cendra Eliecer Navarro 11  Biblioteca 

 Dimecres, 25 de maig 16 h Club de Lectura IES CL El coche de Intisar   17 Biblioteca 

 Dimecres, 25 de maig  Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Dijous, 26 de maig 11 h Formació escolar IN P5 – SRL Mireia 2 21 Biblioteca 

 Divendres, 27 de maig 10-10.30 Formació escolar IN P5 TdD Mar 5 23 Biblioteca 

 Divendres, 27 de maig 10.30-11 Formació escolar IN P5 TdD Marta 6 23 Biblioteca 

 Divendres, 27 de maig 11-11.30 Formació escolar IN P5 TdD Marta 4 24 Biblioteca 

 Dissabte, 28 de maig 11 h Presentació Guia de 
Recursos 

IN Conte + ruta Paku Pillu i Anna Isern 21 19 Biblioteca 

 Dimarts, 31 de maig  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Maig 10-13 h Sala d’estudi IN Dimarts-dimecres i dilluns 23 Xavier Salicrú 53  Biblioteca 

 Maig 20.30-23h Sala d’estudi nocturna IN Dilluns-divendres Laura Pérez 12  Biblioteca 

 Maig  Difusió   

Hora Conte 14.05.16 
Sala d’Estudi Nocturna 
Presentació Guia Recursos 28.05 
ISSUU pelis DVD adults 
ISSUU pelis IDVD infantils 

   Biblioteca 
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 JUNY         

 Juny 2016  Pinta’m un dibuix IN Estiu    Biblioteca 

 Dimecres, 1 de juny  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Divendres, 3 de juny 10-10.30h Formació Escolar IN TdD P3 B Cristina Crusat 6 26 Biblioteca 

 Divendres, 3 de juny 10.30-11h Formació Escolar IN TdD P3 A Lídia Gascón 5 25 Biblioteca 

 Dissabte, 4 de juny 12 h Hora del Conte IN  En Bum i el tresor del Pirata 
(inclòs Re-Percussió 2016ACPO) 

Companyia Homenots 37 42 Biblioteca  

 Dimecres, 8 de juny  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Dijous, 9 de juny  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Dijous, 9 de juny  Exposició IN – AD “AIRES D’ESTIU” Biblioteca    Biblioteca 

 Divendres, 10 de juny 18:30 h Clubs de Lectura Casa-
Museu 

El libro de los abrazos   
D’Eduardo Galeano (CLOENDA) 

Eliecer Navarro 
Carina Torres 
Julia Garcia 

19 6 Biblioteca  

 Dissabte, 11 de juny 12 h Hora del Conte IN “La Ratera presumida” Fina Gelpí 25 21 Biblioteca 

 Dimecres, 15 de juny 15 h Difusió  Ràdio Imma   Biblioteca 

 Dijous, 16 de juny  Exposició AD “De Llull a puntCAT” (Itinerant) Bib. Maresme fins 30/06   Biblioteca 

 Divendres, 17 de juny 16.30 h Club de Lectura CL “El libro de los abrazos” E. Galeano Eliecer Navarro 6  Biblioteca 

 Dimarts, 21 de juny 21.30-24 Altres... Façana Dia mundial ELA Façana de color verd   Ajuntament. Bib.        

 Dimarts, 21 de juny  Difusió  Punt Llibre Contes Fresca Juliol 2016    Biblioteca 

 Dimecres, 22 de juny  Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Dimecres, 22 de juny 12-14:30  Cessió d’Espais AD 
2a trobada de la Taula Domènech i 
Montaner... 

Òscar Figuerola...  10  CEDIM 

 Dissabte, 25 de juny  Cessió d’Espais  NIT MÀGICA – Festa Major Josep Ma Xifré   Ajuntament 

 Juny 2016  Sala d’Estudi  Diurna Xavier Salicrú 60  Biblioteca 

 Juny 2016  Sala d’Estudi  Nocturna Laura Pérez 58  Biblioteca 

 Juny 2016  Difusió  Hora del Conte 04.06.16 
Hora del conte 11.06.16 

   Biblioteca 

 JULIOL         
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 Juliol 2016  Pinta’m un dibuix IN Estiu    Biblioteca 

 Divendres, 1 de juliol 19:30 h Presentació llibre IN 
Maleïda. L’aventura de J. Verdaguer 
a l’Aneto. Bernat Gasull 15  Plataforma Llengua 

 Dijous, 6 de juliol  Exposició IN Contes en llengua estrangera    Biblioteca 

 Divendres, 8 de juliol 19:30 h Presentació llibre IN Res no és perfecte a Hawaii Màrius Serra 52  Plataforma Llengua 

 Dilluns, 11 de juliol  Exposició AD Novel·les en llengua estrangera Fons mòbil Maresme   Biblioteca 

 Dimecres, 13 de juliol  Difusió  Punt Llibre Contes Fresca Agost 2016    Biblioteca 

 Dijous, 14 de juliol 19h Contes a la fresca Plaça Contes la mar de salats  Jeep Gasulla 50 60 Biblioteca 

 Dilluns, 18 de juliol  Exposició Vestíbul Geografia de la Rumba Catalana Itinerant   Biblioteca 

 Dijous, 21 de juliol  19h Storytime Plaça There’s no place like space Kids&Us 25 55 Biblioteca  

 Diumenge, 24 de juliol  18.30h Xerrada IN Geografia de la rumba ctalana Jordi Martí (Enderrock) 42  Biblioteca 

 Diumenge, 24 de juliol  19.30h Concert riera Va de rumba Paco Pubill & friends 233 41 Biblioteca 

 Dijous, 28 de juliol  19h Contes a la fresca Plaça Contes d’Andersen Eva González 26 57 Biblioteca 

 Juliol, del 19 al 29  Sala d’Estudi  De dimarts a divendres 10-13 h Xavier Salicrú 15  Ajuntament 

 Juliol 2016  Difusió paper  
Conte Fresca 14.07.16 
Storytime 21.07.16 
Conte Fresca 28.07.16 

    

 AGOST         

 Agost 2016   IN Pinta’m un dibuix Estiu   Biblioteca 

 Dilluns, 8 d’agost  Exposició Vestíbul Abracadabra pota de cabra Itinerant   Biblioteca 

 Dijous, 11 d’agost 19 h Contes a la Fresca Plaça “Històries de la mar” Paku Pillu – Anna Isern 68 75 Biblioteca 

 Dijous, 25 d’agost 19 h Contes a la Fresca Plaça “LLibrecadabra” Màgic Jaïr 53 72 Biblioteca 

 Agost 2016 10-13 h Sala d’estudi IN De dimarts a divendres Xavier Salicrú 100  Ajuntament 

   Difusió paper  
“Històries de la mar” 11.08 
“Llibrecadabra” 25.08      

 SETEMBRE         

 Setembre 2016  Pinta’m un dibuix IN Estiu    Biblioteca 
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 Divendres, 2 de setembre 19 h Presentació Llibre IN “Una nova planta contra Catalunya” Jaume Sobrequés 40  Plataforma Llengua 

 Dimarts, 13 de setembre  Exposició IN-AD Modernisme (9a Fira)    Biblioteca 

 Dimecres, 14 de setembre  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dissabte, 17 de setembre  11h Hora del Conte 
Pl. 

Universitat 
Animals de les Cases – Contes 
Modernistes 

Albert Estengre 38 47 Biblioteca 

 Dimecres, 21 de setembre  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Divendres, 23 de setembre  Exposició IN Expliquem contes als nostres fills    Biblioteca 

 Divendres, 23 de setembre 19h Presentació Llibre IN El cascabel Alícia Lakatos Alonso 5  Biblioteca  

 Dissabte, 24 de setembre 12h Hora del conte IN En Patufet Fina Gelpí 26 35 Biblioteca 

 Dimecres, 28 de setembre  Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Dimecres, 28 de setembre  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Setembre 2016 10-13 h Sala d’estudi IN Dimarts i dimecres matins Xavier Salicrú 21  Ajuntament 

 Setembre 2016  Difusió paper  

Taller Escriptura (anul·lat) 
Contes Modernistes 
El cascabel 
En Patufet 

   Biblioteca 

 OCTUBRE         

 Octubre 2016  Pinta’m un dibuix IN Passatemps    Biblioteca 

 Dimecres, 5 de setembre  Difusió  Ràdio Imma   Biblioteca 

 Dijous, 6 d’octubre 9.15 h Formació escolar AD 4rt ESO Yglesias Tomàs, 2 23 Biblioteca 

 Divendres, 7 d’octubre 19 h Presentació llibre IN Barcelona: una biografia Enric Calpena 34 1 Plataforma Llengua 

 Dissabte, 8 d’octubre 12 h Hora del conte IN Kamishibai. Perquè hi ha tantes 
pedres al fons dels rius? 

Fabiola Bernal 30 41 Biblioteca 

 Dijous, 13 d’octubre 9.15 h Formació escolar AD 2n ESO Yglesias Jordi Collet 1 20 Biblioteca 

 Dijous, 13 d’octubre  Exposició MS Bob Dylan    Biblioteca 

 Divendres, 14 d’octubre 10 h Visita escolar IN 3r A TdD  4 23 Biblioteca 

 Divendres, 14 d’octubre 10 h Visita escolar IN 3r A TdD  4 25 Biblioteca 

 Dissabte, 15 d’octubre 12 h Presentació llibre AD Un moment fundacional Santi Vila, Toni Cruanyes 95  Biblioteca 
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 Dimecres, 19 d’octubre  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dijous, 20 d’octubre 10 h Formació escolar IN  6èA  TdD Esther Badia Saez 3 26 Biblioteca 

 Divendres, 21 d’octubre 10h Visita escolar IN 3rC TdD Viol Quer 1 22 Biblioteca 

 Divendres, 21 d’octubre 16.30 h Club de Lectura CL 
La maledicció dels Palmisano. R. 
Nadal 

Eliecer Navarro 13  Biblioteca 

 Divendres, 21 d’octubre 18.30 h Club de Lectura CL La maledicció dels Palmisano.  Eliecer Navarro 14  Biblioteca 

 Dissabte, 22 d’octubre  Difusió  
3r Concurs Instants Instagram 2016 
(issuu, facebook, BV) 

   Biblioteca 

 Dissabte, 22 d’octubre 12 h Hora del conte IN En Tabalet Fina Gelpí 25 35 Biblioteca 

 Dimecres, 26 d’octubre  Difusió  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 26 d’octubre  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Dijous, 27 d’octubre 10 h Formació escolar IN 6èB TdD Nàdia 2 25 Biblioteca 

 Dissabte 29 d’octubre 11 H TALLER IN CASTANYERA I MARRAMEU LAURA PÉREZ  15 BIBLIOTECA 

 Octubre 2016 10-13h Sala d’Estudi Municipal IN Dimarts i dimecres Xavier Salicrú 21  Ajuntament/Bibl. 

 Octubre 2016  Difusió paper  

.Hora Conte Kamishibai 

.Presentació “Un moment 
fundacional” 
.Concurs Instagram 
.Hora Conte “Tabalet” 

   Biblioteca 

 NOVEMBRE         

 Novembre 2016  Pinta’m un dibuix IN Castanyada    Biblioteca 

 Dimecres, 2 de novembre  Difusió  Ràdio Imma   Biblioteca 

 Dijous, 3 de novembre 11:30 h Formació escolar IN 6è Col·legi Yglesias Sefa Fabregà - T. Salazar 2 27 Biblioteca 

 Dimecres, 9 de novembre  Difusió  Ràdio Montse   Biblioteca 

 Dijous, 10 de novembre 10 h Formació escolar IN 4rt A TdD Roser Soler 4 27 Biblioteca 

 Dijous, 10 de novembre 11h Formació escolar IN 2n A TdD Arian Gelabert 3 21 Biblioteca 

 Dijous, 10 de novembre 19h Club del Llibre Mataró 
Amb Rafel Nadal al Teatre 
Monumental de Mataró 

Irene 18  XBM – Biblioteca 

 Dijous, 10 de novembre  Exposició MS 
Montserrat Roig i Víctor Català: dues 
dones que han deixat empremta 

   Biblioteca 
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 Divendres, 11 de novembre 10h Visita escolar IN 1r A TdD Gemma 8 26 Biblioteca 

 Divendres, 11 de novembre  11h Visita escolar IN 1r B TdD Neus 8 24 Biblioteca 

 Divendres, 11 de novembre  Exposició MS Leonard Cohen (in memoriam)    Biblioteca  

 Dissabte, 12 de novembre 12h Hora del Conte IN Compte amb els contes Santornem’hi monrelat 26 32 Biblioteca 

 Dimecres, 16 de novembre 16 h Club Lectura Juvenil CL La porta dels 3 panys de Sònia 
Fernàndez 

Carina Torres i Júlia Garcia 2 9 Biblioteca/IES 

 Dijous, 17 de novembre 10h Formació escolar IN  4rt B TdD Sílvia 10 27 Biblioteca 

 Dijous, 17 de novembre  11h Formació escolar IN 2nC TdD Sandra 5 20 Biblioteca 

 Divendres,  18 de novembre  10 h Visita escolar IN 1r C TdD Jessica 7 24 Biblioteca 

 Divendres,  18 de novembre 16.30 h Club de Lectura CL Mirall Trencat. Mercè Rodoreda Eliecer Navarro 5  Biblioteca 

 Divendres,  18 de novembre 18.00 h Club de Lectura CL Mirall Trencat. Mercè Rodoreda .  Eliecer Navarro 13  Biblioteca 

 Divendres, 18 de novembre 19 h Tertúlia literària IN Mercè Rodoreda Geòrgia Bonell 34  Biblioteca 

 Dissabte, 19 de novembre 11 h Taller IN Ornaments nadalencs/ adults Laura Pérez 12  Biblioteca 

 Dimarts, 22 de novembre 10 h Biblioteca a l’escola  P3 A i B TdD Sussi Targas 3 22 + 23 Biblioteca 

 Dimecres, 23 de novembre  Difusió  Ràdio Mancomunada Sussi   Biblioteca 

 Dimecres, 23 de novembre  Difusió  Ràdio Sussi   Biblioteca 

 Dijous, 24 de novembre 10 h  Formació escolar IN 2n B TdD Vanessa 4 21 Biblioteca 

 Divendres, 25 de novembre 10 h  Visita Escolar IN  P4 A TdD Lídia Gascón 7 26 Biblioteca 

 Divendres, 25 de novembre 10 h Visita Escolar IN P4 B TdD Ivette Albà 6 25 Biblioteca 

 Divendres, 25 de novembre 19 h Present./Tertúlia lite. IN 
Lectura Dramatitzada del llibre de 
Montserrat Roig “El temps de les 
cireres” 

Lali Feliu i Mercè Rovira 70  Plataforma Llengua 

 Dissabte, 26 de novembre 12h Hora del Conte IN  “Rínxols d’Or” (contes pels més 
menuts) 

Fina Gelí 22 27 Biblioteca 

 Dimecres, 30 de novembre  Difusió  Ràdio Irene   Biblioteca 

 Novembre 2016 10-13 h Sala d’Estudi Municipal IN Dimarts i dimecres Xavier Salicrú 27  Ajuntament /Bibl. 

 Novembre 2016  Difusió  
Hora del Conte Santornem-hi 
Hora del Conte Rínxols d’or 
Tallers Castanyera/Nadal 

Laura Pérez 12  Biblioteca 
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Tertúlia Mercè Rodoreda 

 DESEMBRE         

 Desembre 2016  Pinta’m un dibuix IN Hivern-Nadal    Biblioteca 

 Dijous, 1 de desembre 10h Formació escolar IN TdD P5A  5 27 Biblioteca 

 Dijous, 1 de desembre 11 h Formació escolar IN TdD P5B  4 24 Biblioteca 

 Divendres, 2 de desembre 19 h Conferència IN “Ictus i lesions medul·lars 
traumàtiques” Marató TV3 

Marta Burgos, biòloga de la 
Fundació Marató 

22  Biblioteca 

 Divendres, 9 de desembre  16.30 Club de Lectura CL Un marit ideal. Oscar Wilde Eliecer Navarro 7  Biblioteca 

 Divendres, 9 de desembre 18.30 Club de Lectura CL Un marit ideal. Oscar Wilde Eliecer Navarro 10  Biblioteca 

 Divendres, 9 de desembre 19.00 Present./Xerrada IN Desperta’t a la vida Carmina Serra i Isabel Cusó 49  Mares Malabaristes 

 Dissabte, 10 de desembre 12 h Hora del Conte IN “L’auca dels pastorets” Albert Estengre 24 26 Biblioteca 

 Dilluns, 12 de desembre  Exposició Biblio Nadal     Biblioteca 

 Dilluns, 12 de desembre  Exposició Vestíbul 
Caterina Albert(Víctor 
Català.Itinerari vital, intel.lectual i 
literari 

Activitat de l’any Caterina 
Albert 2016   

Plataforma per la 
llengua  

 Dimecres, 14 de desembre  Exposició AD Camps de voluntariat Servei Civil Internacional de 
Catalunya 

  Biblioteca 

 Dimecres, 14 de desembre  Difusió  Ràdio (Marató TV3) Imma   Biblioteca 

 Divendres, 16 de desembre 19:30 h Presentació EMC IN La Música dels Llibres: Cantada de 
Nadales cors Infantil i Juvenil 

Escola de Música EMC 34 31 Biblioteca/EMC 

 Divendres, 16 de desembre 20 h Lliurament Premis IN 
Lliurament Premis 3r Concurs de 
Fotografia “INSTANTS INSTAGRAM” 
2016 

Regidor Cultura Pere Xirau, 
Jordi Dulsat, fotògraf 

40 32 Biblioteca 

 Dissabte, 17 de desembre 18.00 h Conferència AD Ictus Dr. Feliu Titus 42  Biblioteca 

 Dimecres, 21 de desembre  Difusió  ràdio Montse   Biblioteca 

 Dimecres, 21 de desembre 16 h Club de Lectura Juvenil  CL “Retrum” de Francesc Miralles Carina Torres 1 10 Biblioteca/IES 

 Desembre, 21 i 22  10-13 h Sala d’estudi Municipal IN Dimarts i dimecres Xavier Salicrú 8  Ajunt./Biblioteca 

 Desembre 2016  Difusió   

Guia Issuu IDV i DVD. Cartell Hora 
Conte i Marató TV3, Desperta’t a la 
vida – Mares Mal. Premis Instagram. 
Xerrada ICTUS Dr. F. Titus 

   Biblioteca 
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9.2. Àlbum fotogràfic 

gràfic9.2. Àlbum  Formació d’Usuaris9.2.  

 

 

 

Presentació Guia de Recursos de les Biblioteques del Maresme 
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Clubs de lectura en veu alta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubs de lectura: juvenil amb estudiants de secundària 

 

Trobada de Clubs de Lectura 
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Presentacions de Llibres: 
 
 
Un moment fundacional de Santi Vila amb Toni Cruanyes 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

Desperta’t a la vida de Carmina Serra amb Mares Malabaristes 

 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                                                  Memòria anual 2016 

 
 
 

Canet de Mar, maig del 2017 
48 

 

Ciència Optimista de Josep Maria Mainat 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona de Enric Calpena 

 

 

 

 

Res no és perfecte a Hawaii de                                                 
Màrius Serra 

 

                        
           Maleïda. L’aventura de Jacint Verdaguer a 

                                                          l’Aneto de Bernat Gasull 
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El Cascabel  de Alícia Lakatos  

 

 

 

 

 

 

Xerrades: Va de Rumba 
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                                                                                         Tertúlia literària amb Geòrgia Bonell 

 

                                                                                                                                                             Llegendes del sostenidor amb            
                                                                                                                                  Francesc Puertas 
 

      

 

 

Els quartos de Virginia amb   
Núria de Calella 
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Contes per adults:  

Tastacontes 

      

 

 

 

 

 

Lectura dramatitzada: El temps de les cireres de Montserrat Roig (adaptació de Núria Martí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallers: 

Infantil: Castanyada                                     

 

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                          Adults: Ornaments nadalencs 
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 Sant Jordi a la Biblioriera   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessions infantils: 

Hora del conte: 
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Storytime    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Contes a la fresca   
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Premis i Concursos                                                        III Premi de Narrativa Sant Jordi 

Instagram 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Col•laboracions i Centres Educatius 
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                 Escola Misericòrdia        

                                          

La Música dels Llibres amb l’Escola de Música 

 

 

 

                                                                                   
     
 
 
 
 

Lectura del Manifest contra la Violència de Gènere amb Sàlvia 
 

 

Performance, IES Lluís Domènech i Montaner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             L’Art del Cartellisme, Escola Turó del Drac 
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Exposicions i Centres d’Interès 
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Conferències 
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9.3. Premsa 
 

 Ajuntament de Canet de Mar 
Portada Servei a les persones Cultura Notícies 

La Diputació farà un estudi de programació per a una nova ubicació de la Biblioteca i l'Arxiu  

Dins el Catàleg de serveis 2016, una de les eines que la Diputació de Barcelona posa 
al servei dels municipis per aconseguir finançament i suport per a projectes de 
diferents àmbits, Canet ha rebut confirmació d'un nou ajut. Es tracta de l'Estudi de 
programació per a la construcció d'una biblioteca i un arxiu municipal. 
Aquest és un dels projectes més rellevants de l'Àrea de Cultura, que forma part de la 
inversió en la millora dels equipaments municipals que donen servei directe al 
ciutadà. A l'enquesta feta recentment als usuaris de la Biblioteca P. Gual i Pujadas, 
una de les observacions més comentada pels participants és la necessitat d'un espai 
més gran. Per la Biblioteca passen cada dia mols usuaris i s'hi duen a terme moltes 
activitats relacionades amb la cultura, com són conferències, xerrades, 
presentacions, contes per nens i adults, club de lectura ... L'Arxiu municipal, per la 
seva banda, està ubicat a l'Ajuntament i inclou tant l'arxiu de documents històrics 
com l'arxiu administratiu. És un servei obert al públic i en ple funcionament però que 
té unes limitacions d'espai molt evidents. 

Per aquest motiu, els responsables de l'Àrea de Cultura treballen per aconseguir 
suport en l'ampliació i la millora de tots dos equipaments. Ara, amb aquest Estudi de programació, sabrem si el programa d'usos de la 
Biblioteca i de l'Arxiu permeten un canvi d'ubicació i quines opcions tenim per fer-ho. 

L'Estudi de programació per a la construcció d'una biblioteca i un arxiu municipal, ens arriba a través del Catàleg de serveis 2016, dins 
dels ajuts que atorga l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació dins el Programa de millora de els infraestructures de serveis 
municipals. És un ajut tècnic i no tindrà cap cost afegit per part de l'Ajuntament. 

INFORMACIÓ PUBLICADA EL 20 DE JUNY DE 2016 
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Presentació llibres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora del conte: Bum i el tresor pirata 
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Activitat: Mites i llegendes del sostenidor (Xerrada) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cessió d’espais 
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Tria d'activitats a les biblioteques 
De l'1 al 15 de març de 2016 

Dissabte 5 de març, 13h 

Presentació del llibre Ciència Optimista 

A càrrec del seu autor, Josep Maria Mainat, que presentarà aquest llibre de divulgació 

científica apte per a tots els públics. 

Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar 

Riera Sant Domènec, 1A. Tel. 93 794 31 54 

 
 
 

 
 

Tria d'activitats a les biblioteques 
De l'1 al 15 de maig de 2016 
Dimecres 11 de maig, 18.30h 

Presentacions del llibres De-dos-en-dos 

L'escriptora Alicia Lakatos presentarà la seva obra "El cascabel" i  Micaela 

Serrano parlarà del seu llibre "El abrazo de los girasoles".  

Biblioteca Jordi Rubió Or i Balaguer de Sant Boi de Llobregat 

Carrer Baldiri Aleu, 6-8. Tel. 93 630 97 60 

 
 
 

 
 

Tria d'activitats a les biblioteques 
De l'1 al 15 de juliol de 2016 
Divendres 8 de juliol, 19.30h 

Presentació del llibre Res no és perfecte a Hawaii 

A càrrec del seu autor, Màrius Serra, que explicarà com combina la intriga i la descoberta 

en la seva nova novel·la. 

Biblioteca Pare Gual i Pujadas de Canet de Mar 

Riera de Sant Domènec, 1A. Tel. 93 795 60 37 
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Tria d'activitats a les biblioteques 
Del 16 al 31 de juliol de 2016 
Divendres 22 de juliol, 19.30h 

Xerrada Va de Rumba 

El periodista Jordi Martí Fabra parlarà dels espais històrics i emblemàtics d'aquest 

corrent musical, així com dels seus intèrprets. 

Biblioteca Pare Gual i Pujadas de Canet de Mar 

Riera de Sant Domènec, 1A. Tel. 93 795 60 37 

 
 
 

 
 

Tria d'activitats a les biblioteques 
Del 1 al 15 d’octubre de 2016 
Divendres 7 d'octubre, 19h 

Presentació del llibre Barcelona 

El seu autor, el periodista Enric Calpena, presenta l'apassionant història de Barcelona 

des dels seus orígens fins a l'actualitat. 

Biblioteca Pare Gual i Pujadas de Canet de Mar 

Riera de Sant Domènec, 1A. Tel. 93 795 60 37 

 
 
 

 
 

Tria d'activitats a les biblioteques 
Del 1 al 15 de desembre de 2016 
Divendres 9 de desembre, 19h 

Presentació del llibre "Desperta't a la vida" 

Carmina Serra presentarà seu el llibre, on explica com va superar un càncer molt greu. 

Aquest viatge la portarà a l'Amazònia (Perú), amb els nadius de la comunitat Xipiva. 

Biblioteca Pare Gual i Pujadas de Canet de Mar 

Riera de Sant Domènec, 1 A. Tel. 93 795 60 37 
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