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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 2015. 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 2015, 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.  
 
El primer fet important que ens ha marcat com a biblioteca i que influeix tan directa com indirectament 
a les dades presentades al llarg de la memòria, és la reobertura del servei bibliotecari de la Biblioteca 
Can Coromines de Sant Pol de Mar, que en data del 22 de març del 2015 s’uneix a la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona (XBDB). Fins aquella mateixa data el servei bibliotecari 
municipal que s’oferia a la població veïna era insuficient i una part de la població utilitzava per 
proximitat la nostra biblioteca. Tanmateix, veïns de la població de Sant Cebrià de Vallalta, poble veí 
territorialment a les poblacions de Canet i Sant Pol, també utilitzaven els serveis de la Biblioteca P. 
Gual i Pujadas. Amb aquesta nova incorporació a la XBDP, els usuaris s’han redistribuït veient-nos 
afectats amb menys afluència. 
 
Per altra banda, creiem important fer esment dels canvis polítics pel què refereix al Regidor de Cultura 
al llarg de l’any 2015. Essent conscients que aquests canvis sempre alteren el funcionament intern d’un 
servei i/o equipament, creiem important deixar palès que al llarg de l’any hem conviscut amb tres 
polítics els quals cadascun d’ell tenia una visió i enfocament divers envers l’equipament i la seva 
gestió. El Sr. Pere Xirau Espàrrech va ocupar el càrrec de regidor de cultura fins el 24 de maig al 
convocar-se les eleccions municipals. Passades les eleccions quedà nomenat com a nou regidor de 
cultura el Sr. Ivan Aranda Mena. Aquest, poc després de 5 mesos renuncia al seu càrrec per motius 
personals, essent substituït el 2 de novembre pel Sr. Quirze Planet i Rovira, i fins a dia d’avui. 
 
A principis d’any es detecten fongs importants a una part del fons patrimonial. Destaquem doncs totes 
les tasques de neteja i desinfecció de més de 1.800 llibres que composen part dels llegats Serra Viñas 
i Santiñà que daten dels segles XVIII i XIX i que tenen una gran vàlua per la història local. El tractament 
es va resoldre amb èxit i la biblioteca els custodia amb més garanties de conservació i manteniment. 
Va ser una feina llarga i feixuga, però s'ha recuperat el fons i s'ha treballat per garantir que no torni a 
malmetre's per fongs. El cost total de l’actuació va ser de 7.735€. 
 
Referent al fons patrimonial, fer esment del Trencadís (dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM)), que aquest 2015 va posar a l’abast el fons digitalitzat dels dietaris de nou 
biblioteques històriques, entre elles la de Canet de Mar. La redacció dels dietaris de la biblioteca de 
Canet de Mar es va iniciar l’any 1921, un any després que Jordi Rubió i Balaguer accedís al càrrec de 
director de la Xarxa de Biblioteques Populars. Els dietaris varen néixer com un document de gestió 
interna, per deixar per escrit la rutina diària de la feina a la biblioteca, convertint aquests documents en 
un testimoni de la vida de l'època. 

                                            
1 http://intrabib/Xt/Bib/biblioteques/planificacio_avaluacio/plans_accio/pautes_memoria.asp 
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Per segon any consecutiu, agraïm que la Biblioteca de Canet de Mar, per la seva antiguitat, fos 
convidada especial i una de les protagonistes a la Setmana del Llibre en Català que es va celebrar del 
4 al 13 de setembre. El 8 de setembre va ser el dia escollit per bufar les espelmes que simbolitzaven el 
centenari del projecte de lectura pública, commemorant així l’Any de les biblioteques. 
 
Agraïm també la Felicitació Pública rebuda el 29 de setembre, dia del Patró de la Policia Local, per part 
de l’Ajuntament i la Policia Local, arrel de l’alt nivell de coordinació, col·laboració i cooperació amb el 
Cos de Policia Local de Canet de Mar en l’abordatge de la problemàtica de molèsties vàries a la 
Biblioteca per part d’alguns col·lectius. 
  
A més, al llarg del 2015 s’ha redactat, aprovat i publicat oficialment el Reglament de la Biblioteca, s’ha 
dut a terme una enquesta de coneixement i satisfacció de l’equipament a la població, s’han creat nous 
clubs de lectura juvenils, s’ha continuat treballant transversalment amb la comarca projectes 
engrescadors com el Photocall “Què vens a fer a la Biblio?”, i sobretot s’ha celebrat l’”Any de les 
Biblioteques” coincidint amb el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la 
Mancomunitat de Catalunya, participant i representant la nostra biblioteca municipal en el màxim 
d’actes commemoratius.  

 

Són molts els projectes i tasques a destacar de l’any 2015, doncs el nostre esperit de servei ens porta 
a treballar intensament per tal que la biblioteca segueixi sent el centre cultural de referència de la 
població. Tot i així i després de fer l’estudi DAFO dins el “Pla d’Actuació 2016”, valorant oportunitats i 
amenaces, i punts forts i punts febles de l’equipament, ens preocupa la posició de vulnerabilitat, en la 
qual es troba la Biblioteca, doncs pesen més les amenaces que les oportunitats, i els punts febles que 
els punts forts. Ens trobem a la corda fluixa i les dades estadístiques que presentem més endavant així 
ho demostren. L’equip de recursos humans que hi treballa hi posa tot l’entusiasme per donar un bon 
servei. La ubicació de la biblioteca és immillorable però l’espai és inadequat, i això ens passa factura. 
La Biblioteca s’enfronta a amenaces externes i a unes debilitats amb un alt nivell de dificultat per a la 
seva millora, tenint sempre com a eix principal l’espai bibliotecari que ens va posant entrebancs en la 
gestió diària. 
   
 
Tot i més queda reflectit en la memòria 2015, una altra eina de treball per a la millora contínua. 
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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 14.177 habitants (desembre 2015). 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 2014 els seus  95 anys de servei 
al municipi i 15 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 2015, la biblioteca compta amb un fons aproximat de 48.911 volums repartits en 
33.981 llibres, 3.212 exemplars de revistes, 90 títols de revistes, 7 diaris, 7 subscripcions de recursos 
d’informació d’accés en línia i uns 11.348 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 s’han anat fent tasques de 
conservació i digitalització de part d’aquest fons, preveient continuar al llarg del 2016. 
 
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 dels 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.  
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Al llarg de l’any, per la biblioteca han passat 88.008 visitess.  
La mitjana diària de persones que visiten l’equipament és de 318 usuaris, inferior en 35 visites que el 
2014.   
 

 

 
Al llarg del 2015 la biblioteca de Canet de Mar ha expedit 360 nous carnets a usuaris de la XMDB.  
Tot i així, la biblioteca finalitza l’any 2015 amb un total de  8.806 usuaris canetencs amb carnet de la 
XBM de la Diputació de Barcelona, 103 carnets menys que l’any anterior, significant que un 62,117% 
de la població disposa del carnet de biblioteca, xifra similar a l’any 2014.  
La raó d’aquest petit descens en nombre de carnets, tenint en compte l’alt nombre de nous carnets 
expedits, es deu a la neteja de carnets inactius que la GSB ha dut a terme al llarg de l’any a la seva 
bbdd’s d’usuaris, deixant únicament aquells que han estat actius en els darrers anys. 
 

 

 
L’equipament disposa de 115 punts de lectura repartits en les diferents plantes en un total de 988 m2 
de superfície (760 m2 de superfície útil i 661 m2 de superfície d’ús bibliotecari).   
 

 
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 que es va fer efectiu el 2010, fet que 
perjudica substancialment la seva gestió i el servei que l’equipament ofereix a la ciutadania.  
 

 
La Biblioteca segueix sent el referent cultural de la població. 
 

 

 
Resum Dades Acumulades 2015 
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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 2015 

Abans d’introduir-nos ens les línies de treball pel 2016, farem recordatori dels objectius estratègics 
marcats pel 2015, avaluats en el document del Pla d’actuació 2016 de la Biblioteca P. Gual i Pujadas 
de Canet de Mar, publicat en data de desembre de 2015. 

 

Línia estratègica 1 � La col·lecció documental 

Objectiu 1: Valorar i adequar el fons del magatzem, tenint en compte l’edició i la seva presència a la 
XBM. 

Objectius 2: Donar a conèixer a la població el fons de Col·lecció Local, assenyalant la seva riquesa 
cultural. 

Objectius 3: Potenciar la col·lecció de publicacions periòdiques per tal d’augmentar un 5% el nombre 
de préstecs anuals. 

Objectius 4: Augmentar en un 3% el préstec de documents per visitants als llarg de l’any, fomentant la 
lectura als usuaris. 
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Línia estratègica 2 ���� Millores en l’organització i processos 

Objectiu 1: Disposar del 100% del fons patrimonial en condicions òptimes de conservació. 

 

Línia estratègica 3 ���� La planificació i la qualitat del servei bibliotecari 

Objectiu 1: Avaluar la satisfacció dels usuaris de la Biblioteca, per detectar febleses del servei. 
(Objectiu biennal). 

 

Línia estratègica 4 ���� La comunicació 

Objectiu 1: Potenciar la visibilitat de la Biblioteca a les xarxes socials consolidant-ne els perfils. 

 

Línia estratègica 5 ���� Millora d’espais 

Objectiu 1: Reduir a la meitat les consultes dels usuaris al personal, per manca d’una adequada 
senyalística interna i externa. 

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

 

3.4. Línies d’actuació pel 2016 

 
Us presentem els àmbits d’actuació o línies de treball de la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas de Canet de Mar pel 2016.  

Per la seva redacció i per tal de treballar en una mateixa línia s’ha tingut en 
compte el pla d'acció pel 20162 de la GSB:  
 

 

                                            
2 http://intrabib/xt/bib/documentacio/biblioteques/planificacio_avaluacio/plans_accio/GSB_pla_actuacio_2016.pdf 

 

Principals línies d’actuació 2016 

� Col·lecció Documental i Foment de la Lectura  

� Millores en l’Organització i Processos 

� La Planificació i la Qualitat del Servei Bibliotecari 

� La Comunicació  

� La Millora d’Espais 
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Objectius pel  2016 

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. 
 
Objectiu 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  
 
Objectiu 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. 
  
Objectiu 4: Iniciar accions de treball dins el marc de la celebració del centenari de la Biblioteca 
(1919-2019). 

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. 

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. 

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. 

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 1: Disposar d’una proposta en ferm d’un nou emplaçament per a la Biblioteca. 
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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 2015. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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. 

                                            
3 http://intrabib/Xt/Bib/documentacio/biblioteques/planificacio_avaluacio/estandards_moduls/Estandards_biblioteques_locals.pdf 

 

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 

 

Metres lineals de prestatgeria a sala 747 

Metres lineals de prestatgeria al magatzem 135 

Metres lineals totals 882 
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Durant el 2015, l’equip de recursos humans s’ha vist reforçat amb dos plans ocupacionals, contractats 
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. 

Els dos plans ocupacionals s’han allargat 6 mesos amb una dedicació laboral a temps complert, essent 
la Josefa Gómez Cantero (fins el 20 de maig) i l’Elisabeth Triana Rodríguez (del 18 de maig al 17 de 
novembre), les que han compartit el dia a dia del servei bibliotecari amb la resta del personal, integrant-
se totalment ambdues a l’equip humà de la biblioteca.  
 
 

Formació del personal de la Biblioteca durant el 2015: 

Durant l’any 2015, 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 103 hores invertides en formació, aquest 2015 s’ha augmentat en 14 hores i mitja més, 
pel què respecte a la formació rebuda el 2014. 

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. 

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.  

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 
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Relació de la formació rebuda al llarg del 2015: 

 

 
Cognom, 
Nom 

Categoria 
laboral 

Títol de la formació Entitat 
organitzadora 

Dates Hores de 
formació 

Feliu, Irene Directora Jornada: Nous usos de la 
Biblioteca Pública 

Diputació de 
Barcelona 

26-02-15 8h 

Jornada: Ètica pública i 
responsabilitat en els 
òrgans de selecció 

EAPC 28-04-15 5h 

Sessió formativa: 
Plataforma eBiblio 
Catalunya 

Diputació de 
Barcelona 

29-05-15 3h 

Drets d’autor i 
biblioteques. 2a ed 

Diputació de 
Barcelona 

4/11/18-06-
15 

12h 

La biblioteca. Imaginari i 
història d’una idea 

Institut d’Humanitats 
de Barcelona 

05-10-15 2h 

Taller Rutlla.  Diputació de 
Barcelona 

15-10-15 5h 

4a Trobada de 
responsables de les 
Biblioteques Públiques de 
Catalunya 

Generalitat de 
Catalunya 

28-10-15 4h 

EnXarxa, Gestor de 
butlletins  

Cap de Comarca del 
Maresme 

29-10-15 2h 

Disseny gràfic i material 
per biblioteques 

Diputació de 
Barcelona 

13/20/27-11-
15 

12h 

Habilitats directives de les 
direccions de les 
biblioteques 

Diputació de 
Barcelona 

17/24-11-15 
02/09/16-12-

15 

20h 

Roig,                     
Immaculada 

Aux. Adm. Com fer servir la web 2.0 
en el foment de la lectura 

Diputació de 
Barcelona 

30-04-15 
7/13/20/27-

05-15 

20 

EnXarxa, Gestor de 
butlletins  

Cap de Comarca del 
Maresme 

29-10-15 2h 

Targas, 
Assumpció 

Tècnic 
Aux. 

Eines i recursos per 
explicar contes.   

Diputació de 
Barcelona 

06/13-10-
2015  

8 h 

Total d’hores invertides en formació durant l’any 2015 103 h 
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4.3.  Recursos econòmics  

Seguidament farem referència a les dades recopilades i obtingudes de les 
inversions i/o despeses durant el 2015, de les administracions que co-gestionen la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar. 
 
Hem d’assenyalar, que per primer any hem pogut tancar la memòria amb accés a 
totes les dades econòmiques referents al 2015 d’ambdues administracions. Tenint 
en compte que ens manquen dades dels anys anterior, el següent quadre no té 
cap intenció de ser comparatiu, en tot cas informatiu.  
 
 

 
Despeses 

 
Ajuntament de 
 Canet de Mar 

 
Diputació de Barcelona TOTAL 

2014 2015 2014 2015 2015 

Personal 92.213,53€ 101.773,09€ 57.000,00€ 92.623,27€ 194.396,36€ 

Fons 6.000,00€ 5.974,62€ 15.870,52€ 14.542,14€ 20.516,76€ 

Difusió i 
activitats 

5.856.00€ 5.840,44€ ---- ---- 5.840,44€ 

Material ---- 7.664,11€ 1.406,36€ 1.309,51€ 8.973,62€ 

Manteniment 49.456,61€ 39.441,33€ ---- 15.010,78€ 54.452,11€ 

Funcionament ---- ---- ---- 45.299,04€ 45.299,04€ 

Total 153.526,14€ 160.693,59€ 74.276,88€ 168.784,74€ 329.478,33€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Gràfic creat per la GSB amb el repartiment de despeses pel que respecte a les  
      dades econòmiques referents a la Diputació de Barcelona.  
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Volem assenyalar en aquest apartat de “Recursos Econòmics”, l’esforç de l’equip en el treball a la 
recerca de mecenatge i patrocini per part d’empreses nacionals, comerços locals, i particulars 
interessats per la cultura.  
 
Tot i no ser una  línia de treball específicament del Pla d’acció pel 2016, la situació forçosa ens ha 
empès a treballar en aquesta línia, com d’altres que ja venen marcades en el Pla, per tal de mantenir 
un servei adequat i de qualitat a la ciutadania: activitats de foment a la lectura per adults i/o infantils de 
tipologia vària, com també material fungible. 

 
 

4.4. Fons documental 

A desembre de 2015, la biblioteca compta amb un fons aproximat de 48.911 
volums repartits en 33.981 llibres, 3.212 exemplars de revistes, 90 títols de 
revistes, 7 diaris, 7 subscripcions de recursos d’informació d’accés en línia i uns 
11.348 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 s’han anat fent tasques de conservació i digitalització de part d’aquest fons, 
preveient continuar al llarg del 2016. 
 
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.  
 
La distribució de la col·lecció del fons segons la seva tipologia de documents a finals del 2015 de la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, és la següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent a les dades econòmiques pel que respecte a la inversió en fons, aquest 2015 la Biblioteca ha 
invertit un total de  23.119,76€ en concepte de fons documental, 1.249,24€ més que l’any 2014.  
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”. 
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Pel que fa l’administració local, la partida de fons documental d’aquest 2015 suma un total de 
5.974,62€, dada similar al 2014. 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. 
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5. Serveis i programes 

 
En aquest apartat farem una anàlisi comparativa de dades dels últims 
tres anys, 2013, 2014 i 2015 (visitants, préstec, internet i +, activitats...). 
Aquesta comparativa ens pot ser molt útil per deixar palesa la 
recuperació d’algunes de les dades del passat 2015 en comparació a la 
resta d’anys anteriors sobretot, alguna davallada important que haurem 
d’analitzar. 
 
Aprofitarem per recordar que el 22 de març del 2015 s’inauguren les reformes d’integració a la XBM de 
la Diputació de Barcelona de la Biblioteca Can Coromines de Sant Pol de Mar. Les dades del 2015 es 
veuran modificades notablement i provablement notarem un descens important en el nombre d’usuaris, 
visitants, préstecs i d’altres serveis, doncs abans de la inauguració hi havia una part prou significativa  
d’aquesta població que tenia com a referència la nostra biblioteca de Canet de Mar i n’era usuari 
habitual. 
 

Abans però d’endinsar-nos en cada subapartat, mostrem un gràfic de dades generals del servei per tal 
de comprovar visiblement el recorregut de les cinc categories al llarg dels quatre últims anys. Podem 
destacar clarament una davallada en els visitants. La resta de dades es van mantenint  equilibrades.  
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Dies i Hores de Servei 

 
 

 
La biblioteca ha obert les seves portes als usuaris el número exacte de dies de serveis que l’any 2014, 
però per raons de calendari, les hores finals d’obertura han estat inferior. 

 
 

5.1. Dades dels usuaris 

Visites mensuals – Mitjana diària 
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Aquest segon gràfic ens reitera que tal i com comentàvem en memòries anteriors, els usuaris han 
canviat els hàbits i que actualment els mesos més forts són els de ple hivern, quan anys anteriors els 
mesos amb més visitants era justament els de primavera i estiu. Això ens fa pensar que hi ha menys 
turistes però sobretot menys habitatges de segona residència o lloguers per temporada. 
 
Per altra banda, havent ja comentat anteriorment que un 62,117% de la població disposa de carnet de 
la biblioteca, xifra molt bona i similar a l’any 2014, ens sorprèn i alhora ens preocupa que en el següent 
gràfic estadístic quedi reflectida una davallada de visitants de 40 usuaris diaris. 

Al llarg del 2016, i segons el Pla d’acció ja presentat a la GSB, centrarem gran part dels nostres 
esforços en augmentar o si més no, congelar aquesta dada. 

 
 

 

 
 

Usuaris. Visites per dia 

 

Usuaris. Nous carnets 

 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                     Memòria anual 2015 

 

Canet de Mar, maig del 2016 20

Al llarg del 2015 la biblioteca de Canet de Mar ha expedit 360 nous carnets a usuaris de la XMDB. Tot i 
que sembla una bona dada, i tal com hem comentat anteriorment, la biblioteca finalitza l’any 2015 amb 
un total de  8.806 usuaris canetencs amb carnet de la XBM de la Diputació de Barcelona, 103 carnets 
menys que l’any anterior, significant que un 62,117% de la població disposa del carnet de biblioteca, 
xifra similar a l’any 2014.  

La raó d’aquest petit descens en nombre de carnets, tenint en compte l’alt nombre de nous carnets 
expedits, es deu a la neteja de carnets inactius que la GSB ha dut a terme al llarg de l’any a la seva 
bbdd’s d’usuaris, deixant únicament aquells que han estat actius en els darrers anys. 

És important també conèixer el percentatge d’altes d’usuaris actius en relació als usuaris inscrits, 
doncs són aquests els que realment n’estan fen ús del servei.   
 
 

 

 
 
 
 

5.2. Préstec. Préstec interbibliotecari. Préstec a entitats 

 
 
 
 

Préstec 
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En aquesta gràfica podem comprovar com el nombre de préstecs ha patit un petit descens. A dia 
d’avui, s’evidencia que cal treballar en la millora d’aquesta dada, posar tots els esforços en potenciar el 
fons, fer prescripcions literàries, detectar aquell usuari que no utilitza aquest servei i  facilitar-li el 
préstec generalitzat del fons i/o aquell més adient a la seva persona, necessitats o aficions.   

Tot i així, destacarem que una de les raons principals de la reducció en número de préstecs, és el 
desinterès general en la secció d’audiovisuals, enregistraments d’àudio i de vídeo. Al ser una dada 
repetitiva de l’any 2014, ja s’ha replantejat la inversió en noves adquisicions d’aquests formats i el 
manteniment d’aquesta secció.  
 
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 n’és el resultat del treball d’un 
objectiu concret del Pla d’acció 2013 que després de dos anys de la seva implementació, en seguim 
recollint resultats positius.  
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És important que fem atenció a aquestes dades amb 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 ha apostat 
per aquest servei, oferint a l’usuari la possibilitat d’utilitzar-lo si el fons que disposem no s’acull a les 
necessitats d’aquest.  

Tot i que les dades no són negatives, és llegeix un petit descens en la demanda de fons extern per part 
dels nostres usuaris. Aquesta informació pot tenir dues lectures i ens quedarem amb la positiva. La 
biblioteca disposa cada vegada més d’un fons acurat, actual i de qualitat que fa que disminueixi la 
necessitat del servei.  

Pel contrari, per tercer any consecutiu augmenta la demanda de fons per part d’usuaris d’altres 
biblioteques. Confirmem així la tasca ben feta a l’hora de gestionar el pressupost en noves 
adquisicions, la selecció acurada i de qualitat que mencionàvem en l’apartat 4.4 Fons documental.  

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. 
 
 

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

 
Després de dos anys d’oferir el serveis d’Internet i +  a la població veiem clarament que la demanda va 
a la baixa. Sortosament, cada vegada més, les llars catalanes tenen accés a internet i això es veu 
reflectit en la seva demanda i necessitats. 

Préstec interbibliotecari 

 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                     Memòria anual 2015 

 

Canet de Mar, maig del 2016 23

 
 

 

5.4. Servei d’accés a Internet a través de la xarxa Wi-Fi de la Biblioteca 

 
Al llarg del 2015, hem tingut algun incident amb la connexió sense cablejat del Wi-Fi de la biblioteca. Si 
a aquest fet li sumem, tal com hem comentat en l’apartat anterior, el fet que cada vegada es detecta 
que hi ha més llars amb accés a internet, podríem excusar el petit descens en l’ús del servei de Wi-Fi 
que la Biblioteca ofereix als seus usuaris.  
 
De totes maneres, esperem que aquesta dada es recuperi el proper 2016, doncs a principis d’any la 
Biblioteca ha millorat el servei oferint una connexió a internet d’alta velocitat, a través de la fibra òptica. 
 

 

Internet i + – Usuaris per dia 

 

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. 
 
Curiosament l’any  2013, comentàvem que s’havien  dut a terme menys activitats que el 2012, en quan  
a quantitat es refereix, però com a contrapartida, havien assistit més participants. El 2014 va ser 
justament a la inversa, es van organitzar més activitats, però el total d’assistents global va ser menor.  

Arribem al 2015 i sense tenir una explicació o raó de ser, repetim la fórmula del 2013, i és que hi ha un 
descens en nombre d’activitats però pel contrari s’ha augmentat en nombre de participants. 
Evidentment, sempre és més favorable aquesta dada, doncs si l’activitat per norma general té un cost, 
apostem per un augment de participants amb una inversió menor.  
 
 

Activitats 
2013 2014 2015 

Nombre Participants Nombre Participants Nombre Participants 

Exposicions 36 0 41 0 33 0 

Hores del conte 22 1.731 23 1.565 23 1.872 

Conferències 7 166 2 23 7 421 

Visites escolars 56 1.280 58 1.315 53 1.191 

Cursos i tallers 4 139 12 198 25 270 

Tertúlies literàries 10 474 8 228 8 265 

Sessions de Club 
de Lectura 12 162 19 192 21 235 

Altres activitats 36 2.180 36 2.422 7 2.698 

Total 183 6.132 199 5.943 177 6.952 

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

Comparativa de les activitats dels tres últims anys 
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Activitats 

 
 
 

Participants a les activitats 

 
 

 
 
Seguidament farem un recorregut al llarg de l’any fent recordatori d’aquelles activitats més destacades. 
 
Durant l’any 2015 es continua amb l’activitat de l’Hora del conte,  els Contes a la fresca i els Contes en 

anglès “Let’s tell a tale” i “Storytime”. 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).  
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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 segon any consecutiu en 
motiu de la diada de Sant Jordi. Consolidem també el Concurs de fotografia “Instans Instagram”, que el 
convoquem pels voltants de novembre donant el premi pels volts de Nadal.  
 
Pel què fa 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 durant el  curs, intentant 
treballar diferents gèneres literaris. Durant  el 2015 el club ha comptat amb dos coordinadors diferents. 
Al mes d’octubre, coincidint amb l’inici del nou curs s’ha incorporat un nou responsable.  

La biblioteca ha participat en la Trobada de Clubs de Lectura al Teatre Monumental de Mataró (Màrius 
Serra) i a la sortida al teatre per veure l’obra Un enemic del poble al Teatre Lliure 

Aprofitant les lectures treballades al club, s’ha comptat amb la presència d’alguns autors que han 
comentat el seu llibre que prèviament els membres del club n’havien fet la lectura, com per exemple el 
dramaturg i canetenc Pere Riera ens ha parlat de la seva obra Lluny de Nuuk i  Tina Vallès ens ha 
comentat la seva novel.la  El parèntesi més llarg. 

Com a novetat aquest any la biblioteca ha iniciat un nou Club de Lectura de Secundària amb 20 joves, 
amb la col•laboració dels dos instituts de Canet de Mar.  

L’escriptora Susana Hernández porta a terme dos tallers d’escriptura, un de reescriptura de novel.la i 
l’altre de novel.la i relat curt. 

Aquest 2015 ens hem estrenat amb un taller per adults de maridatge de llibres i vins.  Un tast de vins 
acompanyat d’un tast de lectures. Intentarem consolidar anualment aquesta activitat, degut a l’èxit de la 
mateixa. 

Aquest any també s’ha fet una sessió del Parlem amb... Hem comptat amb la presència de l’actor Lluís 
Homar i amb la col•laboració de Miquel A. Pascual (ex-membre del grup musical La Trinca). 

Per a adults i una mica més picants, la biblioteca també ha organitzat Contes eròtics amb la presencia 
dels actors Ingrid Calpe, Salvador Duran i Miquel Torrent 

S’han ofert diversos tallers adreçats als infants:  
- Crea el teu propi conte, per part del centre Kumon. 
- Vine a fer el teu drac, a càrrec d’Artiscle Creacions.  
- La carretera bona, conte taller amb la col•laboració de la Fundació Mutual de Conductors i la 

policia local. 
- Ioga+conte=diversió, un taller organitzat per Yoguicuentos.  

 
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 organitzades per entitats col•laboradores a les quals se’ls cedeix l’espai: Plataforma 
per la Llengua de Canet de Mar, Sàlvia associació de dones... 
 
Xerrades 

- Lluny de Nuuk. Pere Riera  
- El parèntesi més llarg. Tina Vallès   
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- Joan Amades, el folklorista polifacètic a càrrec de Gustau Molas, organitzat per la Plataforma 
per la llengua.  

- Les claus de l’èxit de Joc de Trons a càrrec de Toni de la Torre i Javi Márquez 
- Facin joc senyores! Les dames també juguen a Joc de Trons a càrrec de Mercè Masnou i Clara 

Palomero.  
- Cuida el teu cor,  amb la Marató de TV3, a càrrec de Georgina Salvà.  

 
Presentacions de llibres 

- Tres contes, de Silvia Juncà (A. Sàlvia) 
- El bilingüisme mata, de Pau Vila (Plataforma per la llengua) 
- L’estel dels vents, de Susana Gil Micó 
- Invocación a las tinieblas, de Ruben Mettini 
- Ovidi Montllor. Un obrer de la paraula, de Jordi Tormo (Plataforma per la llengua) 
- 100 motius per ser independentista, de Roger Buch (Plataforma per la llengua) 
- Desclassificat: 9-N, de Vicent Partal (Plataforma per la llengua) 
- Dues cames i quatre potes, de Joaquim Ciutad (A. Sàlvia) 
- Catàleg de pergamins de Canet de Mar, de Carme Muntaner 

Cal destacar també la presència de l’autora canetenca Montse Alivés que signà exemplars del seu llibre 
La dieta de los dados  el dia de Sant Jordi a l’estand de la biblioteca en el marc de la biblioriera. 
 
Hem comptat amb exposicions itinerants de gran format, que hem pogut gaudir al llarg de l’any al 
vestíbul de la Biblioteca:   

- Adrià Gual,  
- Joan Amades: la memòria del poble i  
- El català al cinema. 

 
Exposicions en petit format, fetes per la biblioteca sobre: 

- Temes d’actualitat o que interessen ser remarcats: Carnestoltes, Primavera, Vida en femení, Dia 
mundial de poesia, Flors i violes i romaní, Sant Joan, Anem de revetlla?, Tardor, Cosa de 
bruixes, Nadal. 

- Personatges com Eugeni Forcano , Ovidi Montllor, Lluís Homar i Alícia Giménez Bartlett. 
- Per  promoure la lectura de determinats llibres i donar a conèixer el fons de la biblioteca: Jordi 

Sierra i Fabra, Alícia en terra de meravelles, Contes d’estiu, Llegim en “guiri”, Fem comèdia?,  
Prestatges virtuals i Modernisme 

- In memoriam: un repàs per l’obra dels autors que es han deixat, com F. González Ledesma, 
Günter Grass, Ruth Rendell, Fátima Mernissi. 

- Vinculades amb col•laboracions:  La festa dels súpers, Joan Amades, Marató de TV3, Cinema 
en català, Joc de Trons... 

 
Destaquem la presentació de La Guia de recursos de les biblioteques del Maresme Balls i danses del 

Maresme amb la presència dels ballarins Maxime Iannarelli i Gemma Galera que van fer una actuació i 
una xerrada breu sobre el món de la dansa.  
 
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 la Performance  El pas del 

temps. La biblioteca cedeix l’espai pel lluïment dels alumnes. 
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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.  
 
Donem per tancat l’apartat d’activitats de foment a la lectura per centrar-nos en la formació d’usuaris,  
objectiu prioritari de la biblioteca des del 2011, enfocat en el foment i hàbits a la lectura, dirigida a 
infants i joves a través dels centres d’ensenyament de la població, i mitjançant la Proposta Formativa 
que els ofereix la biblioteca. 
 

Visites escolars segons mesos d'obertura 

Visites escolars 2015 gener febrer març abril maig juny octubre novembre desembre total 

Turó del Drac 3 5 2 4 3 2 5 5 5 34 

Fedac Canet    2 3 5     10 

Ninis     1     1 

Col·legi Yglesias 1   2   2 2 1 8 

Total 4 5 4 9 9 2 7 7 5 53 

 
 
A llarg d’aquest 2015, hem vist com aquesta proposta ha anat en augment, la seva demanda ha estat 
extraordinària i ha calgut una bona organització per a poder 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 pels més joves, s’han dut a terme 53 sessions de formació escolar al llarg del 2014, sempre 
coincidint amb els matins de dijous, al llarg del curs escolar.  
 
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. 

 

Visites escolars 2015 segons grau d’ensenyament 

Visites escolars 2015 

escola bressol 1 

educació infantil 27 

primària 20 

secundària 5 

total 53 
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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 2015, algunes d’elles noves i d’altres amb continuïtat d’anys anteriors, consolidant d’aquesta 
manera les relacions: 
 

- Per sisè  any consecutiu, la Biblioteca col·labora amb la ja consolidada “Fira Mercat Modernista 
de Canet de Mar” el 18-19-20 de setembre de 2015, 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”... 
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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 ens van oferir 
l’espectacle de fi de curs amb, amb la Performance  El pas del temps “. També els alumnes de l’Escola 
Turó del Drac amb “Creativitat al carrer”. 

 

6.2.  Maresme en xarxa  

La Zona del Maresme està formada per 27 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 2015 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. 

� Photocall a la Biblioteca, el dia de Sant Jordi, es donà inici a aquesta campanya-concurs. Els 
usuaris de les biblioteques del Maresme hi participaven fent arribar la fotografia al correu 
electrònic de la biblioteca d'on són usuaris. El projecte va estar obert fins el 31 de desembre de 
2015. El 12 de gener de 2016 a les 18.00 hores, a la sessió de l'Hora del conte de la Biblioteca 
Pompeu Fabra de Mataró, es va fer un sorteig de dos premis culturals entre totes les 
fotografies presentades.  

� 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 2015 Balls i danses del Maresme, amb la implicació dels veterans dansaires del 
municipi i la presència dels ballarins Maxime Iannarelli i Gemma Galera  que van fer una 
actuació i una xerrada breu sobre el món de la dansa. A més de la innovació  de l’app amb 
l’accés a la dansa local en format vídeo i els codis QR per tal de millorar l’accessibilitat a la 
informació. 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 en préstec per la comarca o 
l’autoformació gràcies a companys que en saben més de quelcom d’interès a la resta. 

� Finalment, per sisè 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 2015 s’ha incrementat en un 
28% el nombre de post respecte el 2014, amb un total de 337 post, arribant als 877 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 Instagram http://instagram.com/bibliocanetdemar/ arrel del concurs fotogràfic Instants 
Instagram. Es van penjant fotografies relacionades amb el dia a dia del servei bibliotecari 
 
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. 

� La 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 
2013 2014 2015 

Nombre Nombre Nombre 

Guies de lectura 5 14 5 

Altres publicacions de la biblioteca 34 49 51 

Col·laboracions en ràdio i TV 45 39 46 

Canals de difusió impresa 2 2 2 

Canals de difusió digital 4 4 4 

Total 85 108 108 

 
 
 
 



Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar                                                                                                     Memòria anual 2015 

 

Canet de Mar, maig del 2016 33

8. Conclusions i propostes de futur 

 
Un cop finalitzat el 2015 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 2016, 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 14.200 persones, a més de segones residències, estiuejants, turistes i usuaris de 
poblacions veïnes que no disposen d’un servei 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, 88.008 persones han visitat la biblioteca, s’han prestat 34.914 documents, s’han 
programat 177 activitats vàries de promoció a la lectura que hi han participat un total de 6.952 
persones, s’han atès 53 visites escolars amb més de 1.200 alumnes dels centres educatius del 
poble,... 

Què ens falla doncs? Perquè en l’anàlisi DAFO en situem en un estat de vulnerabilitat? 

L’any 2014 vam celebrar 95 anys de biblioteca a Canet de Mar i 15 de trasllat al nou emplaçament. 
Aquest trasllat era summament necessari, però es va efectuar tard. Ara, al 2015, ens trobem en una 
situació similar. Estem treballant en un espai molt per sota de les capacitats que una població com 
Canet de Mar necessita. I això ens fa molt de mal.  

La Biblioteca de Canet de Mar no disposa d’un vestíbul per rebre i atendre la primera consulta de 
l’usuari, no es disposa d’un préstec centralitzat per tal que l’usuari sigui més autònom en l’espai, i de 
retruc el fons no està magnetitzat i no es disposa d’antifurts. L’equipament es divideix en dues entrades 
ben diferenciades, distribució que provoca vandalisme per part d’alguns usuaris i que fa trontollar el 
servei diari. No es disposa d’un espai per dur-hi a terme activitats diverses ja siguin de formació, d’oci 
cultural o simplement una sessió del Club de lectura, el que comporta deixar de donar servei a sala si 
es vol programar alguna d’aquestes activitats i desmuntar tota la distribució de l’espai, taules, cadires, 
bucs, expositors... apilonant tot el material i donant alhora una mala imatge. El personal no disposa 
d’un espai tancat per portar a terme tasques internes o senzillament berenar. En definitiva, qualsevol 
iniciativa nova s’ha d’estudiar en profunditat doncs les repercussions en el servei són infinites. 

És per tot això i més, pel que podem afirmar que la Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, es 
troba ben viva. Tot i estar en una posició vulnerable, fregant un desgast important sobretot en tot l’equip 
de personal, durant el 2015, s’ha treballat a contracorrent per tal que l’usuari no evidenciés aquestes 
mancances i marxés a casa satisfet d’haver rebut un bon servei.  
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9. Annexos 

 
 
 

9.1. Relació cronològica de les activitats    
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 DIA HORA ACTIVITAT ESPAI DETALL A CÀRREC DE 
ASSISTENTS 

AD 
ASSISTENTS 

IN 
PROMOTOR 

 GENER         
 Gener 2015  Pinta’m un dibuix IN Roba d’hivern    Biblioteca 
 Gener 2015  Exposició IN Carnestoltes    Biblioteca 
 Divendres, 9 de gener  Difusió ràdio   Irene Feliu   Ràdio Canet 
 Divendres, 9 de gener  Difusió ràdio  Ràdio Mancomunada Irene Feliu   Ràdio Arenys 
 Dissabte, 10 de gener 12:00h L’hora del conte IN Contes de la iaia Antònia  Elena Codó 22 30 Biblioteca 
 Divendres, 16  de gener 10:00h Formació escolar  IN 2n B Turó del Drac Roser Godino 2 24 Biblioteca 
 Divendres, 16  de gener 16:30h Club de lectura A CL “Arrugas”, de Paco Roca Susanna Àlvarez 13  Biblioteca 
 Divendres, 16  de gener   Difusió ràdio   Imma Roig   Ràdio Canet 
 Divendres, 16 de gener 18:00h Club de lectura B CL “Arrugas”, de Paco Roca Susanna Àlvarez 14  Biblioteca 
 Dilluns, 19 de gener 18:30h Taller de narrativa  CL Novel·la i relat curt Susana Hernández 6  Biblioteca 
 Dijous, 22 de gener  Exposició MS Eugeni Forcano    Biblioteca 

 Divendres, 23 de gener 10 h Biblioteca a l’escola  P3 A i B Turó del Drac 
Irene Feliu i Sussi 
Targas 

3 22 + 23 Biblioteca 

 Divendres, 23 de gener  Difusió ràdio   Sussi Targas   Ràdio Canet 

 Dissabte, 24 de gener 12:00h L’hora del conte IN 
Contes pels més menuts  “la 
rateta presumida” 

Fina Gelpí 38 45 Biblioteca 

 Dilluns, 26 de gener 18:30h Taller de narrativa CL Novel·la i Relat Curt Susana Hernández 6  Biblioteca 

 Dijous, 29 de gener 09:15h Formació escolar AD 4rt ESO Col·legi Yglesias 
Sussi Targas / M. 
Beltran 

21 2 Biblioteca 

 Divendres, 30 de gener  Difusió ràdio   Montse Beltran   Ràdio Canet 
 Dissabte, 31 de gener 11:00h Let’s tell a tale IN “Gingerbread man”  Mireia Ros 12 34 Biblioteca 

 Del 7 al 31 de gener  10 a 13 h Sala d’estudi IN Dilluns, dimarts i dimecres matí Xavier Salicrú 32  Biblioteca 

 Del 7 al 31 de gener  
20.30 a 
23h 

Sala d’estudi nocturna IN De dilluns a divendres 
Josefina Gomez  
Cantero 

37  Biblioteca 

 Gener 2015  Punts de llibres IN Let’s tell a tale    Biblioteca 

 Gener 2015  Difusió paper  

.Contes de la Iaia Antònia 

.Contes pels més menuts 

.Sala d’Estudi època exàmens 

.Let’s tell a tale 

.Taller Narrativa 

   Biblioteca 

 FEBRER         

   Pinta’m un dibuix  Carnaval    Biblioteca 

 Dilluns, 2 de febrer  Exposició AD Jordi Sierra i Fabra    Biblioteca 

 Dilluns, 2 de febrer 18:30 h Taler de narrativa CL Novel·la i relat curt Susana Hernández 6  Biblioteca 

 Divendres, 6 de febrer 10:00 h Formació escolar IN TdD P4 A Crusat 5 20 Biblioteca 

 Divendres, 6 de febrer 10:45 h Formació escolar IN  TdD P4 C Lídia Gascón 5 22 Biblioteca 

 Divendres, 6 de febrer  Difusió ràdio   Imma Roig   Ràdio Canet 

 Dilluns , 9 de febrer 18:30 h Taller de narrativa CL Novel.la i Relat Curt Susana Hernández  6  Biblioteca  
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 Divendres, 13 de febrer 9:00 h Difusió ràdio   Montse Beltran    Ràdio Canet 

 Dissabte, 14 de febrer 12:00 h Hora del Conte IN La bruixa Matilde i la Rateta Plat i cullera crea teatre 33 42 Biblioteca 

 Dilluns , 16 de febrer 18:30 h Taller de narrativa CL Novel.la i Relat Curt Susana Hernández  6  Biblioteca  

 Divendres, 20 de febrer 10.00 h Formació escolar IN P4  B TdD Noemí 3 23 Biblioteca 

 Divendres, 20 de febrer 16.30 h Club de Lectura CL 
“Casa de Misericòrdia” Joan 
Margarit 

Susanna Àlvarez 8  Biblioteca 

 Divendres, 20 de febrer  Difusió ràdio   Sussi Targas   Ràdio Canet 

 Divendres, 20 de febrer 18.00 H Club de Lectura CL 
“Casa de Misericòrdia” Joan 
Margarit 

Susanna Àlvarez 8  Biblioteca 

 Dilluns , 23 de febrer 18:30 h Taller de narrativa CL Novel.la i Relat Curt Susana Hernández  6  Biblioteca  

 Divendres, 27 de febrer 10.00 h Formació escolar IN P3 B TdD Ivette 6 22 Biblioteca 

 Divendres, 27 de febrer 11.00 h Formació escolar IN  P3 A TdD Tere Turon 6 20 Biblioteca 

 Divendres, 27 de febrer  Difusió ràdio   Irene   Ràdio Canet 

 Divendres, 27 de febrer  Difusió ràdio  Ràdio Mancomunada Irene   Ràdio Arenys 

 Dissabte, 28 de febrer 12.00 h L’Hora del conte IN 
Contes pels més menuts : 3 
porquets 

Alícia Molina (substituint 
a Fina Gelpí) 

22 16 Biblioteca 

 Del 2 al 25 de febrer 10 a 13 h Sala d’estudi IN 
Dilluns 2, i dimarts i dimecres 
matí 

Xavier Salicrú 27  Biblioteca 

 Del 2 al 6 de febrer  
20.30 a 
23h 

Sala d’estudi nocturna IN De dilluns a divendres 
Josefina Gomez  
Cantero 

8  Biblioteca 

 Febrer 2015  Difusió paper  
.La bruixa Matilde i la Rateta 
.Contes pels més menuts 

   Biblioteca 

 MARÇ         

 Març 2015  Pinta’m un dibuix IN     Biblioteca 

 Dilluns, 2 de març  Exposició IN Verd Primavera    Biblioteca 

 Dimarts, 3 de març  Exposició MS F. González Ledesma    Biblioteca 

 Dilluns, 2 de març 18.30 h Taller de Narrativa CL  Novel·la i Relat Curt Susana Hernández  6  Biblioteca 

 Divendres, 6 de març  Difusió ràdio   Imma   Ràdio Canet 

 Divendres, 6 de març 10 h Formació escolar IN P5 B TdD Roser 4 25 Biblioteca 

 Divendres, 6 de març 11 h Formació escolar IN  P5 C TdD Marta Carner 3 22 Biblioteca 

 Dissabte, 7 de març  Exposició AD 
 Vida en femení (Dia 
Internacional de la Dona) 

   Biblioteca 

 Dilluns, 9 de març 18.30 h Taller de Narrativa CL Novel.la i Relat Curt Susana Hernández  6  Biblioteca  

 Divendres, 13 de març  Difusió ràdio   Montse Beltran   Biblioteca 

 Divendres, 13 de març  Exposició MS Ovidi en el record    Biblioteca 

 Divendres, 13 de març 10 h Formació escolar IN 3r SRL Àngels  2 21 Biblioteca 

 Dissabte, 14 de març 12 h L’Hora del Conte IN “Les set cabretes” Mercè i Mireia 30 50 Biblioteca 

 Dijous, 19 de març 10 h Formació escolar IN 4t SRL Àngels 2 24 Biblioteca 
 Dijous, 19 de març  Exposició MS Dia mundial de poesia    Biblioteca 
 Divendres, 20 de març  Difusió ràdio   Sussi   Ràdio Canet 

 Divendres, 20 de març  16.30h Club de Lectura CL “L’última nit.”  J. Salter Susanna Álvarez 6  Biblioteca  
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 Divendres, 20 de març 18.30 h Club de Lectura CL “L’última nit.”  J. Salter Susanna Álvarez 8  Biblioteca 
 Divendres, 27 de març  Difusió ràdio   Irene   Ràdio Canet 

 Dissabte, 28 de març 12.00 h L’Hora del Conte IN “Contes pels més menuts” Fina Gelpí 22 37 Biblioteca 
 Del 2 al 31 de març 10 a 13 h Sala d’estudi IN Dimarts i dimecres matí Xavier Salicrú 55  Biblioteca 
 Març 2015  GUIES (paper)  Ovidi en el record    Biblioteca 

 Març 2015  Difusió paper  
.Hora Contes “Les set cabretes” 
.HdC “contes pels més menuts” 

   Biblioteca 

 ABRIL         
 Abril 2015  Pinta’m un dibuix IN     Biblioteca 
 Dimarts, 7 -21 d’abril  Exposició vestíbul Adrià Gual    Biblioteca 
 Dimecres, 8  d’abril   Difusió ràdio   Imma   Biblioteca 
 Divendres, 10 d’abril 10 h Formació escolar IN  P3 A  TdD Tere Turón 3 20 Biblioteca 
 Divendres, 10 d’abril 11 h Formació escolar IN P3 B TdD Ivette 6 21 Biblioteca 
 Dissabte, 11 d’abril  12 h L’Hora del Conte  IN “Hi havia una vegada” L’Auleta 27 33 Biblioteca  
 Dilluns, 13 d’abril 18 h Taller d’escriptura CL  Susana Hernández  7  Biblioteca 
 Dimarts, 14 d’abril  Exposició MS Günter Grass    Biblioteca  

 Dijous, 16 d’abril 9 h Formació escolar AD 2n ESO Yglesias 
Tomàs Salazar, Jordi 
Collet 

2 14 Biblioteca 

 Dijous, 16 d’abril   Difusió ràdio   Montse    
 Divendres, 17 d’abril  10 h Formació escolar IN 2n B TdD Roser Godino 3 24 Biblioteca 
 Divendres, 17 d’abril 11 h Formació escolar IN 2n A TdD Arian Gilabert 3 25 Biblioteca 
 Dissabte, 18 d’abril 11.30 h Tallers IN “Crea el teu propi conte” Kumon 7 7 Biblioteca 

 Dimarts, 21 d’abril 9 h Formació escolar AD 2n ESO Yglesias 
Tomàs Salazar, Jordi 
Collet 

2 14 Biblioteca 

 Dimecres, 22 d’abril 19 h Presentació llibre IN Tres contes Sílvia i Mim Juncà 36  Sàlvia 
 Dijous, 23 d’abril St. Jordi Tot el dia BIBLIORIERA  BIBLIORIERA  700 800 Biblioteca 

 Dijous, 23 d’abril St. Jordi 17.30 h Lliurament Premis Biblriera 
II Premi Narrativa “Biblioteca de 
Canet de Mar”  St. Jordi 2015 

Biblioteca  55 38 Biblioteca 

 Dijous, 23 d’abril St. Jordi 18.00 h Conte de St. Jordi Biblriera “La dragona bufalletres” Cia en Clau de Clown 80 62 Biblioteca 
 Dijous, 23 d’abril St. Jordi 18.00 h Signatura de Llibres Biblriera “La Dieta de los dados” Montse Alivés 20 5 Biblioteca 
 Dijous, 23 d’abril St. Jordi 18.45 h Taller Pl Bib. “Vine a fer el teu drac” Artiscle Creacions 24 20 Biblioteca 
 Divendres, 24 d’abril  Difusió ràdio   Sussi   Ràdio Canet 
 Divendres, 24 d’abril 10 h Formació escolar IN  P4 SRL Glòria Rubira 2 19 Biblioteca 
 Divendres, 24 d’abril 11 h Formació escolar IN P3 SRL Conxita 2 19 Biblioteca 
 Divendres, 24 d’abril 16.30 h Club de Lectura CL Lluny de Nuuk. Pere Riera Susanna Àlvarez 10  Biblioteca 
 Divendres, 24 d’abril 17.45 Club de Lectura CL Lluny de Nuuk. Pere Riera Susanna Àlvarez 10  Biblioteca  

 Divendres, 24 d’abril 19 h Xerrada IN Lluny de Nuuk 
Pere Riera i Susanna 
Àlvarez 

42  Biblioteca 

 Dissabte, 25 d’abril 12 h L’Hora del Conte IN Els tres porquets Fina Gelpí 17 17 Biblioteca 
 Dilluns, 27 d’abril 18 h Taller d’escriptura CL  Susana Hernández  6  Biblioteca 
 Dijous, 30 d’abril 12 h Formació escolar IN P5 SRL Mireia i Teresa 2 21 Biblioteca 
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 Dijous, 30 d’abril 20 h Presentació Guia  AD Guia de Recursos Bib. Maresme 
“Balls i danses del 
Maresme 

40  Biblioteca 

 Del 7 al 29 d’abril 10 a 13 h Sala d’estudi IN dimarts i dimecres matí Xavier Salicrú 27  Biblioteca 
 Abril 2015  Punts de llibres IN Let’s tell a tale    Biblioteca 

 Abril 2015  Punts de llibres AD Sant Jordi 2015    Biblioteca 

 Abril 2015  Guia d’activitats IN D’abril a agost 2015    Biblioteca 

 Abril 2015  Guia d’activitats AD D’abril a setembre 2015    Biblioteca 

 Abril 2015  Difusió paper  

Premi Narrativa cartell i tríptic 
Hora Conte 11.04.15 
Sant Jordi 2015 
Signatura llibres Montse Alivés 
Xerrada “Lluny de Nuuk” P. Riera 
Hora Conte, 25.04.15 
Presentació Guia Recursos 2015 

   Biblioteca 

 Maig         
 Maig 2015  Pinta’m un dibuix IN     Biblioteca 
 Dilluns, 4 de maig  Difusió ràdio AD ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 
 Dimarts, 5 de maig  Exposició AD Ruth Rendell    Biblioteca 
 Dimecres, 6 de maig  Exposició AD Flors i Violes i Romaní    Biblioteca 
 Dijous, 7 de maig 12h  Formació escolar IN 6è SRL (mig grup) M. Àngels Rubira  1 14 Biblioteca 
 Divendres, 8 de maig 11h Formació escolar  IN  6è SRL (mig grup) M. Àngels Rubira 1 14 Biblioteca 
 Divendres, 8 de maig 12h  Visita escolar IN  5è SRL Manuela Sacristan 2 26 Biblioteca 
 Divendres, 8 de maig  Difusió ràdio MS  Imma   Biblioteca 
 Divendres, 8 de maig 19h Presentació llibre IN El bilingüisme mata Pau Vila 15  Plat. Per la llengua 
 Dissabte, 9 de maig 12 h L’Hora del Conte IN Va de llops.... Plat i cullera crea teatre 32 48 Biblioteca 
 Dijous, 14 de mig 10h Formació escolar IN 2 P Ninis Ninis 4 26 Biblioteca 
 Dijous, 14 de maig 12h Formació escolar IN 2n SRL  2 20 Biblioteca 
 Divendres, 15 de maig  Difusió ràdio IN  Montse   Biblioteca 
 Divendres, 15 de maig 12h Formació escolar  IN 1e SRL Teresa Cortès 2 23 Biblioteca 

 Divendres, 15 de maig  Exposició IN 
Alicia en terra de meravelles 
(150 anys) 

   Biblioteca 

 Divendres, 15 de maig 16.30 h Club de Lectura CL 
El parèntesi més llarg – Tina 
Vallès 

Susanna Àlvarez 7  Biblioteca 

 Divendres, 15 de maig 17.45 h  Club de Lectura CL 
El parèntesi més llarg – Tina 
Vallès 

Susanna Àlvarez 6  Biblioteca 

 Divendres, 15 de maig 19h Xerrada IN El parèntesi més llarg 
Tina Vallès i Susanna 
Àlvarez 

17  Biblioteca 

 Dissabte, 16 de maig 11:00h Let’s tell a tale IN “Once Upon a time...”  Mireia Ros 7 12 Biblioteca 

 Divendres, 22 de maig 10 h Formació escolar In 1r C Turó del Drac Marta Carner 6 24 Biblioteca 
 Divendres, 22 de maig 11 h Formació escolar IN 1r A Turó del Drac Roser Godino 4 23 Biblioteca 
 Divendres, 22 de maig  Difusio Ràdio IN  Sussi   Biblioteca 
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 Divendres, 22 de maig Tarda CESSIÓ D’ESPAI Balcó 
Performance alumnes IES 
Domenech 

IES Domènech i 
Montaner 

  IES Domènech i M. 

 Dissabte, 23 de maig 12 h L’Hora del Conte IN Contes pels més menuts Fina Gelpí 10 16 Biblioteca 
 Dilluns, 25 de maig 18:00 h Taller d’Escriptura CL  Susana Hernández 5  Biblioteca 
 Divendres, 29  de maig  Difusio Ràdio IN  Irene   Biblioteca 
 Divendres, 29 de maig 10.00 h Formació escolar IN P4 C Turó del Drac Lídia Cortés 6 25 Biblioteca 

 Divendres, 29 de maig 19h Presentació llibre  IN 
L’estel dels vents de Susana Gil 
Micó 

Presenta Ferran Pizarro 18  Biblioteca 

 Del 5 al 29 de maig 10 a 13 h Sala d’estudi IN dimarts i dimecres matí  i dilluns Xavier Salicrú 27  Biblioteca 

 Del 18 al 29 de maig 
20.30 a 
23 h 

Sala d’estudi nocturna IN De dilluns a divendres Eli 44  Biblioteca 

 Maig 2015  Difusió paper  

Va de llops... 
Xerrada El Parèntesi més llarg 
Let’s tell a tale 
Contes pels més menuts 

   Biblioteca 

 Juny         
 Juny 2015  Pinta’m un dibuix  Sant Joan    Biblioteca 
 Divendres, 5 de juny   Difusió Ràdio   Imma   Biblioteca 
 Divendres, 5 de juny 10 h Formació escolar IN P4 B Turó del Drac Noemí 3 23 Biblioteca 
 Divendres, 5 de juny 10.45 h  Formació escolar IN P4 A Turó del Drac Cristina 6 24 Biblioteca 

 Divendres, 5 de juny 18.00 h Sortida Club Lectura BCN 
“Un enemic del poble” Teatre 
Lliure 

 25  Biblioteca 

 Dilluns, 8 de juny  
18.30 – 
20 h 

Taller d’Escriptura CL  Susana Hernández 6  Biblioteca 

 Dimarts, 9 de juny 17.30 Taller + Conte IN La carretera bona 
Fundació Mutual de 
Conductors i Policia 
Local 

9 12 Biblioteca 

 Dimarts, 9 de juny  Exposició IN Sant Joan     Biblioteca 
 Dimarts, 9 de juny  Exposició AD  “Anem de revetlla?”    Biblioteca 
 Divendres, 12 de juny  Difusió Ràdio   Irene   Biblioteca 

 Dissabte, 13 de juny  12.00 h L’Hora del conte IN 
La llegenda dels Gegants de 
Canet 

Geganters de Canet 42 60 Biblioteca 

 Divendres, 19 de juny 16.30 Club de Lectura CL “Stoner” de John Williams Susanna Àlvarez 12  Biblioteca 
 Divendres, 19 de juny 18.30 Club de Lectura CL “Stoner” de John Williams Susanna Àlvarez 11  Biblioteca 

 Divendres, 19 de juny 20h Presentació llibre IN 
Invocación a las tinieblas de 
Ruben Mettini 

Amb Yoly Hornes 25  Biblioteca 

 Dilluns, 22 de juny 18.00 Taller d’Escriptura CL Escriptura creativa Susana Hernández 6  Biblioteca 
 Divendres, 26 de juny  Difusió Ràdio  eBiblio Catalunya Imma   Biblioteca 
 Dimarts, 30 de juny 18.00 Taller d’Escriptura Bar Escriptura creativa Susana Hernández 6  Biblioteca 
 De l’1 al 30 de juny 10 a 13 h Sala d’estudi IN dimarts i dimecres matí  i dilluns Xavier Salicrú 103  Biblioteca 
 De l’1 al 30 de juny 20.30 a Sala d’estudi nocturna IN De dilluns a divendres Eli 87  Biblioteca 
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23 h 

 Juny 2015  Difusió paper  

La carretera bona 
La llegenda dels Gegants de 
Canet 
Presentació llibre Rubèn Mettini 

   Biblioteca 

 Juny 2015  Punts de llibre IN Contes a la Fresca 2015    Biblioteca 
 Juliol         
 Juliol 2015  Pinta’m un dibuix  Platja    Biblioteca 
 Juliol 2015  Exposició IN Contes d’estiu    Biblioteca 
 Juliol 2015  Exposició AD Llegim en “guiri”    Biblioteca 

 Divendres, 3 de juliol 19.00 Presentació Llibre IN 
Ovidi Montllor. Un obrer de la 
paraula 

Jordi Tormo 29 2 
Plataforma 
Llengua 

 Divendres, 3 de juliol  Difusió Ràdio  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 
 Dijous, 9 de juliol 19.00 Contes a la fresca Plaça “a la voreta dels núvols” Cia. Patawa 46 78 Biblioteca 
 Dijous, 23 de juliol 19.00 Contes a la fresca Plaça “Contes amb biblioteques dins” Assumpta Mercader 47 66 Biblioteca 
 Dimecres, 29 de juliol  Exposició AD Lluís Homar    Biblioteca 
 Divendres, 31 de juliol 20.00 Xerrada     AD Parlem amb... Lluís Homar Amb Miquel A. Pascual 202 8 Biblioteca 
   Punts de llibre AD Viu l’estiu  a la Biblioteca    Biblioteca 

 Juliol 2015  Difusió paper  

Contes fresca  “A la voreta dels 
nú...” 
Contes fresca “Contes amb 
biblio...” 
Parlem amb... Lluís Homar 

   Biblioteca 

 Dissabte, 25 de juliol  CESSIÓ D’ESPAI façana Gran Nit de la Sardana    Colla Sardanista 
 Agost         
   Pinta’m un dibuix  Estiu     
 Dilluns, 3 d’agost   Exposició IN Fem comèdia?    Biblioteca 

   Exposició AD 
Prestatges virtuals: arts 
escèniques 

   Biblioteca 

 Dijous, 6 d’agost 19.00 Contes a la fresca Plaça “La princesa i el drac” (titelles) Sim Salabim 57 86 Biblioteca 
 Dijous, 20 d’agost 19.00 Contes a la fresca Plaça “Titelles la Zooband” ¾ de 15 60 83 Biblioteca 
 De l’1 al 31 d’agost 10 a 13 h Sala d’estudi IN De dimarts a divendres matí Xavier Salicrú 121  Biblioteca 
 Agost 2015  Guia de Pel·lícules IN ISSUU Actualització BV  Fb     Biblioteca 
 Agost 2015  Guia de Pel·lícules AD ISSUU Actualització BV Fbk    Biblioteca 

 Agost 2015  Difusió paper  
Contes Fresca “la princesa i 
drac” 
Contes fresca “Titelles Zooband” 

   Biblioteca 

 Setembre         
   Pinta’m un dibuix  Estiu     

 Divendres, 4 de setembre 19.30h Presentació llibre IN 
“100 motius per ser 
independentista" 

Roger Buch 31  
Plataforma 
Llengua 
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 Dijous, 10 de setembre 19 h Presentació llibre IN “Desclassificat: 9-N" Vicent Partal 46 1 
Plataforma 
Llengua 

 Dimarts, 15 de setembre  Difusió Ràdio  Ràdio Mancomunada Irene   Biblioteca 
 Dimecres, 16 de setembre  Exposició AD Modernisme     Biblioteca 
 Dimecres, 16 de setembre  Difusió Ràdio   Irene   Biblioteca 

 Dissabte, 19 de setembre 12.00 h L’Hora del Conte Pl Univ. 
“Animalades” (8a Fira 
Modernista) 

ClarArt 61 70 Biblioteca 

 Dilluns, 21 de setembre   Exposició IN La Festa dels Súpers    Biblioteca 

 Dilluns, 21 de set. A 4 oct.  
Col·laboració 
Biblioteques 

IN LA FESTA DELS SÚPERS    Biblioteca 

 Dimecres, 23 de setembre  Difusió Ràdio   Sussi   Biblioteca 
 Dijous, 24 de setembre 18h Taller d’escriptura CL Reescriptura de novel.la Susana Hernández 4  Biblioteca 
 Dissabte, 26 de setembre 12h Hora del conte IN En Patufet Fina Gelpí 31 45 Biblioteca 
 De l’1 al 30 de setembre 10 a 13 h Sala d’estudi IN matins Xavier Salicrú 17  Biblioteca 
 Dimecres, 30 de setembre  Difusió Ràdio   Imma   Biblioteca 

 Setembre 2015  Difusió paper  
“Animalades” Cartell 
“En Patufet”  Cartell 

   Biblioteca 

 Octubre         
   Pinta’m un dibuix  tardor    Biblioteca 
 octubre  Exposició  Tardor    Biblioteca 

 Divendres, 2 d’octubre 10 h Formació escolar IN 3r A Turó del Drac 
Sílvia Rodríguez 
Fernández 

3 27 Biblioteca 

 Dimecres, 7 d’octubre   Difusió ràdio    Montse     
 Dijous, 8 d’octubre 10 h Formació escolar IN 4t B Turó del Drac Marta 3 26 Biblioteca 
 Dijous, 8 d’octubre  18 Taller d’escriptura CL Reescriptura de novel.la Susana Hernández 4  Biblioteca 
 Divendres, 9 d’octubre  Difusió Ràdio  Mancomunada Irene   Biblioteca 
 Divendres, 9 d’octubre 10 h Formació escolar IN 3r B Turó del Drac Patrícia 2 27 Biblioteca 
 Divendres, 9 d’octubre 19 h Presentació llibre IN Dues cames i quatre potes Joaquim Ciutad 32  Sàlvia 

 Dissabte, 10 d’octubre 12.00 h L’Hora del Conte IN “Això és mentida” 
Centre Kumon Arenys 
Mar 

27 43 Biblioteca 

 Dimecres, 14 d’octubre  Difusió Ràdio   Sussi   Biblioteca 
 Dijous, 15 d’octubre 10 h Formació escolar IN 2n Yglesias Olga i Tomàs 2 24 Biblioteca 
 Divendres, 16 d’octubre  Exposició AD Alícia Giménez-Bartlett Premi Planeta 2015   Biblioteca 

 Divendres, 16 d’octubre 16.30h Club de lectura CL 
Adreça desconeguda de K. 
Taylor 

Eliecer Navarro 10  Biblioteca 

 Divendres, 16 d’octubre 18.30h Club de lectura  CL 
Adreça desconeguda de K. 
Taylor 

Eliecer Navarro 14  Biblioteca 

 Dissabte, 17 d’octubre  Difusió  
“Concurs Instants Instagram 
2015” 

ISSUU   Biblioteca 

 Dimecres, 21 d’octubre  Difusió Ràdio   Irene   Biblioteca 
 Dijous, 22 d’octubre 10 h  Formació escolar IN 4t Yglesias Artur i Montse 2 25 Biblioteca 
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 Divendres, 23 d’octubre  20.30 h Taller  MS RV Maridatge  llibres i vins 
Eliecer Navarro/Gerard 
de Clascà 

38  Biblioteca 

 Dissabte,  24 d’octubre 12 h Hora del conte IN “El Tabalet” Fina Gelpí 20 32 Biblioteca 
 Dimecres, 28 d’octubre  Difusió Ràdio   Imma   Biblioteca 

 Dijous, 29 d’octubre 10 h Formació escolar IN 6è Yglesias 
Sefa Fabregà i Tomàs 
S. 

2 25 Biblioteca 

 Divendres, 30 d’octubre 10 h Formació escolar IN 4t TdD Jordi 3 25 Biblioteca 
 Divendres, 30 d’octubre 18 h Hora del Conte IN “Phantom Manor” Kid&Us 37 50 Biblioteca 
 Divendres, 30 d’octubre  Difusió   Guia “Cosa de bruixes” ISSUU   Biblioteca 
 Divendres, 30 d’octubre  Exposició IN – AD Cosa de bruixes    Biblioteca 
 Divendres, 30 d’octubre  Exposició AD Joan Amades    Biblioteca 
 Dissabte, 31 d’octubre 11 h Taller IN  Yoguicuentos Petits Yoguis 13 16 Biblioteca 
 De l’1 al 31 d’octubre 10 a 13 h Sala d’estudi IN Matins dimarts i dimecres Xavier Salicrú 35  Biblioteca 

 Octubre 2015  Difusió paper  

Hora Conte “Això és mentida” 
“Maridatge llibres i vins” 
Hora Conte “El tabalet” 
Hora Conte anglès “Phantom 
Manor” 
Taller “Yoguicuentos” 
Concurs “Instants Instagram” 
“COSA DE BRUIXES” Guia 
temàtica 

   Biblioteca 

 Novembre         
 Novembre  Pinta’m un dibuix  tardor    Biblioteca 

 Dilluns, 2 de novembre  Exposició Vestíbul 
Joan Amades: la memòria del 
poble 

   Pl. Per la llengua 

 Dilluns, 2 de novembre  Difusió  Concurs fotografia Instagram “Instants Instagram”   Biblioteca 
 Dimecres, 4 de novembre  Difusió Ràdio   Montse    Biblioteca 
 Dijous, 5 de novembre 10 h Formació Escolar IN  6è A TdD Sònia 2 24 Biblioteca 
 Dijous, 5 de novembre  Taller d’escriptura  Reescriptura de novel.la Susana Hernández 4  Biblioteca 

 Divendres, 6 de novembre 19 h  Xerrada  IN 
“Joan Amades,el folklorista 
polifacètic” 

Gustau Molas 13  
Plataforma  
Llengua 

 Dimarts, 10 de novembre  Difusió Ràdio  Mancomunada Irene   Biblioteca 
 Dimecres, 11 de novembre  Difusió Ràdio   Imma   Biblioteca 
 Dijous, 12 de novembre 10 h Formació Escolar IN  6è B TdD Mònica Martínez 2 26 Biblioteca 

 Divendres, 13 de novembre 20.30 h Contes Adults AD Contes Eròtics 
Íngrid Calpe, Salvador 
Duran i Miquel Torrent 

12  Biblioteca 

 Dissabte, 14 de novembre 12 h Hora del Conte iN “Contes d’Andersen” Paku Pillu i Anna Isern 36 40 Biblioteca 
 Dimecres, 18 de novembre  Difusió Ràdio   Irene   Biblioteca 

 Dimecres, 18 de novembre 16-17 h Club de lectura CL CdL Secundària IES Canet 
Carina Torres/Júlia  
Garcia 

4 19 Biblioteca/IES 
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 Dijous, 19 de novembre 10 h Formació Escolar IN P5 Yglesias Mar González 5 27 Biblioteca 
 Dijous, 19 de novembre  Taller d’escriptura  Reescriptura de novel.la Susana Hernández 5  Biblioteca 

 Dijous, 19 de novembre 18.00h Clubs Lectura Sortida Mataró 
Trobada al Teatre Monumental 
Mataró amb Màrius Serra 

Irene Feliu 20  Biblioteca /XBM 

 Divendres, 20 de novembre 16.30h Club de Lectura CL 
Una lectora poc corrent d’A. 
Bennett 

Eliecer Navarro 9  Biblioteca  

 Divendres, 20 de novembre 18.30h Club de Lectura CL 
Una lectora poc corrent d’A. 
Bennett 

Eliecer Navarro 11  Biblioteca  

 Dimecres, 25 de novembre  Difusió Ràdio   Sussi   Biblioteca 
 Dimecres, 25 de novembre  Exposició IN – AD Nadal    Biblioteca 

 Dimecres, 25 de novembre  Exposició AD 
MARATÓ TV3 “Diabetis i 
obesitat” 

   Biblioteca 

 Dijous, 26 de novembre  9.15h Formació escolar AD 4t ESO Yglesias  1 15 Biblioteca  
 Divendres, 27 de novembre  10 h Formació escolar IN P4 TdD Ivette 4 18 Biblioteca 
 Divendres, 27 de novembre 10.45 h Formació escolar IN P4 TdD Sílvia 5 27 Biblioteca 
 Divendres, 27 de novembre  11.15 h Formació escolar IN 4t TdD Jordi 2 23 Biblioteca 
 Dissabte, 28 de novembre 12 h Hora del conte IN “Les 7 cabretes” Fina Gelpí 35 45 Biblioteca 

 Dissabte, 28 de novembre 13h Conferència AD 
Les claus de l’èxit de Joc de 
Trons 

Toni de la Torre/ Javi 
Márquez 

90  
Promoció 
econòmica 

 Dissabte, 28 de novembre 19h Conferència AD 
Facin  joc senyores! Les dames 
també juguen a Joc de Trons 

Mercè Masnou/  Clara 
Palomero 

34  
Promoció 
Econòmica 

 Del 2 al 30 de novembre 10-13 h Sala d’Estudi IN Matins dimarts i dimecres Xavier Salicrú 38  Biblioteca 

 Novembre 2015  Difusió paper  

Concurs “Instants Instagram” 
Hora Conte 14.11 “Andersen” 
Hora Conte 28.11 “7 cabretes” 
Calendaris  Maresme XBM  2016 

   Biblioteca 

 Desembre         
 Desembre  Pinta’m un dibuix  Nadal - hivern    Biblioteca 
 Dimarts, 1 de desembre  Exposició Vestíbul El català al cinema    Pl. Per la llengua 
 Dimarts, 1 de desembre  Exposició AD Cinema en català    Biblioteca 
 Dimarts, 1 de desembre  Exposició AD Joc de trons    Biblioteca 
 Dimecres, 2 de desembre  Exposició  AD Fátima Mernissi (mort)    Biblioteca 
 Dimecres, 2 de desembre  Difusió Ràdio   Montse    Biblioteca 
 Dijous, 3 de desembre 10 h Formació escolar IN P5A  TdD  5 24 Biblioteca 
 Dijous, 3 de desembre 10:30 h Formació escolar IN P5B  TdD  4 23 Biblioteca 
 Dijous, 3 de desembre 11 h Formació escolar IN P5C  TdD  3 25 Biblioteca 
 Dijous, 3 de desembre  Taller d’escriptura CL Reescriptura de novel.la Susana Hernández 4  Biblioteca 

 Divendres, 4 de desembre 19 h Xerrada IN 
Cuida el teu cor. Amb la Marató 
de TV3 

Georgina Salvà 
(Danone) 

15  Biblioteca 

 Dimecres, 9 de desembre  Difusió Ràdio   Sussi   Biblioteca 
 Dimecres, 9 de desembre 16h Club de Lectura IN CdL Secundària IES Canet Carina Torres/Júlia 3 20 Biblioteca 
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Garcia 
 Dijous, 10 de desembre 10 h Formació escolar AD 2n ESO Yglesias  1 22 Biblioteca 
 Divendres, 11 de desembre 10 h Formació escolar  P3 TdD.  La Biblioteca a l’escola Lídia i Cristina 2 50 Turó del Drac 
 Dissabte, 12 de desembre  12 h Hora del conte  IN “Històries de Santa Llúcia” Paku Pillo i Anna Isern 33 45 Biblioteca 

 Dissabte, 12 de desembre 13 h 
Lliurament de premis 
Instants Instagram 

IN  
Quirze Planet, Cristina 
Noé, Jordi Dulsat, Irene 
Feliu 

33 45 Biblioteca 

 Dimarts, 15 de desembre  Difusió Ràdio  Mancomunada Irene   Biblioteca 
 Dimecres, 16 de desembre  Difusió Ràdio   Irene   Biblioteca 
 Dijous, 17 de desembre  Taller d’escriptura CL Reescriptura de novel.la Susana Hernández 5  Biblioteca 
 Divendres, 18 de desembre 16h Club de Lectura CL Medea d’Eurípides Eliecer Navarro 7  Biblioteca 
 Divendres, 18 de desembre 18.30H  Club de Lectura       Cl Medea d’Eurípides Eliecer Navarro 12  Biblioteca 

 Dimarts, 22 de desembre 20 h   Presentació llibre IN 
Catàleg de pergamins de Canet 
de Mar  

Carme Muntaner/ 
Francesc Arcas/ Jordi 
Soler 

62  Biblioteca 

 Dimecres, 23 de desembre  Difusió Ràdio    Imma   Biblioteca 
 Dimecres, 30 de desembre  Difusió Ràdio   Montse    Biblioteca 
 Del 2 al 30 de desembre 10-13 h Sala d’Estudi IN Matins dimarts i dimecres Xavier Salicrú 45  Biblioteca 

 Desembre 2015  Difusió paper  

Xerrada “cuida el teu cor” 
Hora Conte “Històries Sta Llúcia” 
Lliurament premis Instagram 
2015 

   Biblioteca 

exposicions difusió hora del 
conte 

formació club de 
lectura 

tallers presentacions/tertúlies 
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9.2. Àlbum fotogràfic 

Formació d’Usuaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentació Guia de Recursos de les Biblioteques del Maresme 
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 Entrevistes conversades: Parlem amb....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubs de lectura: juvenil amb estudiants de secundària 
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Trobada de Clubs de Lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentacions de Llibres: 
 
Lluny de Nuuk de Pere Riera 
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Ovidi Montllor. L’obrer de la paraula de Jordi Tormo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres contes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catàleg de pergamins de Canet.
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Xerrades: Joc de Trons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danone  
Alimenta somriures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contes per adults: 
 
 
Contes eròtics 
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Maridatge de lletres i vins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallers infantils: 
 

La Carretera bona amb 
Fundació Mutual de conductors i Policia Local 

 
 
 
Crea un conte, amb Kumon Acadèmia                                        
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Yoguicuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Jordi a la Biblioriera 
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Sessions infantils: 
 
Hora del conte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s tell a tale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storytime 
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Contes a la fresca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premis i Concursos 
 
Instagram 
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II Pemi de Narrativa Sant Jordi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Col•laboracions i Centres Educatius 
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Exposicions i Centres d’Interès 
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9.3. Premsa 
 

 
Tria d'activitats a les biblioteques  

Del 16 al 31 de juliol   
Divendres 31 de juliol, 20h  

Xerrada amb Lluís Homar   

Miquel Àngel Pascual  conduirà aquesta xerrada 

que ens aproparà a la vida i treball de l'actor 

català. 

Biblioteca  Pare Gual i Pujadas de Canet de Mar  

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

 
Tria d'activitats a les biblioteques  

De l'1 al 15 de juliol  
Divendres 3 de juliol, 19h  

Presentació del llibre   Ovidi Montllor. Un obrer 

de la paraula  

A càrrec del seu autor, Jordi Tormo . L'acte inclou 

la lectura del manifest del Correllengua 2015 i 

l'actuació musical del grup Estrip  que interpretarà 

cançons de l'Ovidi. 

Biblioteca Pare Gual i Pujadas de Canet de Mar  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lacloscabutxaca.blogspot.com.es/ 
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http://www.spain-eventos.es/eventos-historia/304035/parlem-amb 

 

 

 

 

  

http://www.canetdemar.cat/entitats/llengua 
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http://www.elpuntavui.cat/cultura/ar
ticle/19-cultura/930303-canet-de-
mar-recupera-1-800-llibres-de-la-
biblioteca-danyats-per-fongs.html 
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http://www.canetdemar.cat/entitats/llengua 
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http://www.canetdemar.cat/entitats/llengua 
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http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-noticia/-/detall/rI7E/NEWS_STRUCTURE/347550/38786709 
 
 
 

 
http://www.eventos-espana.es/canet-de-mar-crea-tu-propio-cuento-en-arenys-de-mar/73630/ 
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http://allevents.in/canet%20de%20mar/xerrada-cuida-el-teu-cor/1654230024817750 
 
 
 

 
 
 
http://allevents.in/canet%20de%20mar/taller-yoguicuentos/1655204458060396 
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https://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliosfera/-/newsletter/45827296/84/53408182/els-dietaris-de-les-biblioteques-
testimoni-de-la-historia 
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https://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliosfera/-/newsletter/45827296/84/53403412/les-biblioteques-protagonistes-
de-la-setmana-del-llibre-en-catala 
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Canet de Mar, maig del  2016 


