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ÚS DE LA BIBLIOTECA

DADES TOTALS 2016       2017    2018
Dies de servei 279                      276                        275

Visites 78.283             69.568  69.334

Ús servei Internet i + 5.063 4.114  4.257

Ús servei Wi-Fi 5.148 3.680 4.348

Préstecs 43.877 38.094 38.720

Ús servei de préstec 13.817 12.250 11.939

Nous usuaris inscrits 459 423 469

Préstec interbibliotecari    

Deixat  656 566 669

Rebuts 856 895 823

MITJANES PER DIA 2016       2017    2018
Visites 281 252 252

Ús servei Internet i + 18 15 15

Ús servei Wi-Fi 18 13 16

Usos servei préstec 50 44 43

Préstecs 157 138 141

COL·LECCIÓ 

 2016       2017    2018
Fons documental (sense revistes) 44.868 44.326 44.813

ACTIVITATS REALITZADES A LA BIBLIOTECA
 

 SESSIONS       SESSIONS     ASSISTENTS ASSISTENTS
 2017 2018 2017 2018
Activitats sense inscripció     54        64 2.056 2.449

Activitats amb inscripció         73   110 852 1.105

Visites escolars             92     91 2.106 1.748



Activitats infantils

• L’hora del conte, cada divendres a la tarda. La sessió de l’últim divendres de mes 
està conduïda per professionals i la resta es realitza amb personal de la biblioteca 
o amb diferents voluntaris de la població (de gener a juny i d’octubre a desembre)

• Contes per a nadons (gener, març, maig, setembre i novembre)

• Tallers coincidint amb les festivitats de Carnaval, Sant Jordi i Nadal

• Bibliolabs (setembre, octubre i novembre)

• Club de lectura infantil per a nens i nens de 9 a 11 anys a càrrec d’ Ester Pascual 
(d’octubre a abril)

• Club de lectura juvenil per a nois i noies de 12 a 14 anys a càrrec d’Ester Pascual 
(d’octubre a abril)

• Contes en anglès a càrrec de l’acadèmia Kids & Us (gener, abril i novembre)

Activitats que s’han ofert  als centres educatius

• Projecte “Les maletes viatgeres”, portat a terme a l’ Escola Marià Cubí, cicle ini-
cial, mitjà i superior

• Préstec de lots a les classes de 1r d’ESO de l’IES Ramon Turró

• Visites escolars i formació d’usuaris on han participat l’Escola Chanel, Fonllado-
sa, Marià Cubí, Vedruna, Mare de déu de Montserrat, IES Ramon Turró i les llar d’in-
fants Ninots i Els Barrufets

Activitats per a adults

• Xerrades sobre diferents temes cada primer dimarts de mes, programades dins el 
cicle de Fem el cafè a la biblioteca (de febrer a juny i d’octubre a desembre)

  I també:
• Pompeu Fabra: l’arquitecte de la llengua catalana a càrrec de Martí Freixas (Maig)

• Rossini el cigne del bel canto a càrrec de Joan Vives (juny)

• Contes per a adults, sessions programades coincidint amb la Festa Major d’estiu i 
durant el mes de desembre. Estan emmarcats dins el Festival Multipolar del Mares-
me organitzat des de les Biblioteques Municipals de la comarca.

• Club de lectura cada últim dimecres de mes (de gener a maig i d’octubre a des-
embre), és moderat per Neus Mateu i a partir del mes d’octubre per Ester Pascual. 
Durant la sessió de maig es compta amb la presència de l’escriptora Najat El Ha-
chmi a través del programa “Lletres en viu” de la Institució de les Lletres Catalanes 

• Converses en francès tots els dimarts i conduïdes per la voluntària Glòria Baró (de 
gener a juny i de setembre a desembre)

• Taller de Kamishibai (març)

• Taller de recitació impartit per Teresa Gelpí (febrer/març)

• Presentacions de llibres:

- “L’hora quieta” de M. Dolors Farrés (abril)

- “Primer diccionari de medicina il·lustrat” de Rosa Estopà (juny)

- “Ensenya’m la llengua” de Toni Beltran (setembre)

- “Passió pel conte” (desembre)

- ”Los disfraces de monstruo” de  Francesc López (desembre)

• Sortides culturals: 

- Visita al Món Sant Benet (juny)

- Visita al Monestir de Sant Llorenç del Munt (octubre)

- Trobada de clubs de lectura del Maresme al Teatre Monumental
  de Mataró (novembre)

- Sortides mensuals al Teatre Clavé de Tordera (de setembre a desembre)

• Exposicions:  

A més de les mostres documentals que es realitzen periòdicament, la biblioteca ha 
organitzat les següents exposicions:

- Pompeu Fabra, una llengua completa del consorci
  de Normalització Lingüística

- A dues veus: retrats de converses en català
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Activitats solidàries

• Recollida de taps per a la Xènia i en Nacho (gener/desembre)

• Participació en la campanya “La fam no fa vacances” (juliol/agost)

• Venda de llibres per col·laborar amb la Marató de TV3  (novembre/desembre)

• Aules d’estudi durant la segona quinzena del mes de gener i maig/juny, activitat 
organitzada des de la Regidoria de Joventut.
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