
A finals de març d’enguany es van complir 4
anys del trasllat de la Biblioteca P. Gual i Pujadas a
la seva ubicació actual de l’ateneu. I és que des que
la biblioteca de Canet fou inaugurada a finals del
1919, no ha deixat mai d’oferir el servei de consulta
i préstec de llibres i revistes, però des del canvi
d’emplaçament, la Biblioteca ha augmentat
notablement els seus serveis.

A banda del préstec del seu fons documental
–format per llibres, revistes, discos compactes i cintes
de vídeo- la Biblioteca també ofereix servei gratuït
de connexió a Internet i d’ofimàtica a nivell d’usuari,
i també facilita unes targetes d’autoservei per utilitzar
la fotocopiadora. A més a més, el personal de la
Biblioteca ofereix als usuaris informació
personalitzada per a cada consulta, organitza visites
guiades i de formació i ensenya a servir-se dels
ordinadors per conèixer el fons de què disposa la
Biblioteca. També facilita la utilització de CD/CD-
ROM, vídeos, DVD i antena parabòlica, i ajuda a la
local i t zació dels  documents sol · l ic i tats .

Però, a banda de tots aquests serveis, en els
últims temps la Biblioteca P. Gual i Pujadas també
ha tingut molt d’interès a col·laborar amb el poble
i les seves entitats. És per això que ha ampliat la
seva presència a la vida cultural del poble amb
activitats com l’Hora del Conte i els Contes per a

Adults, guies de lectura per estimular i difondre la
lectura entre els infants, conferències, exposicions
i xerrades, o la col·laboració amb l’ACPO (Plataforma
Odèon) en l’organització d’activitats i taules rodones.
A tot això, cal afegir que amb motiu de la festivitat
de Sant Jordi, la Biblioteca surt al carrer i inicia
l’activitat de la recomanació mensual, amb la finalitat
d’acostar-nos a un escriptor i a la seva obra. A més
a més, s’anuncia totes les novetats literàries setmanals
a través de la programació matinal de Ràdio Canet.

Com a objectius de cara al proper any, la
Biblioteca es proposa augmentar el fons documental,
tant de llibres i revistes com de material audiovisual,
així com mantenir i potenciar la relació amb les
entitats i la vida cultural de Canet. També s’ha de
destacar la voluntat de crear una pàgina web de la
Biblioteca P. Gual i Pujadas i, de cara a l’estiu que
ve, oferir el servei de Biblioplatja. Uns serveis que
s’afegiran als actuals i que garantiran que la Biblioteca
ofereixi un servei útil i de qualitat, tal i com ho
demostra el fet que el nombre d’usuaris augmenta
any rere any.
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molt més que consultar llibres

LA BIBLIOTECA EN XIFRES

Aportació de l’Ajuntament de Canet   Euros

Despeses en manteniment de l’edifici 7702,88
Inversions en manteniment de l’edifici 16.172,74
Material d’oficina 901,51
Despeses en actes culturals 4.808,09
Despeses en fons documental 10.517,71
Despeses de personal auxiliar i administratiu 47.735,51

87.838, 44

Aportació de la Diputació de Barcelona
Manteniment de la instal·lació informàtica 25.138,00
Material informàtic i tècnic 447,99
Increment del fons bibliogràfic 11.880,05
Increment del fons d’audiovisuals 4.030,88
Subscripció de publicacions periòdiques 4.235,27
Material de difusió 163,85
Despeses de personal tècnic mitjà i ajudant de serveis 67.409,32

113.305,35

EQUIPAMENTS I  SERVEIS :


