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ÚS DE LA BIBLIOTECA

DADES TOTALS

Dies de servei

Visites presencials

Ús servei Internet i +

Ús servei Wi-Fi

Préstecs

Préstec virtual

Ús servei de préstec

Nous usuaris inscrits  

Préstec interbibliotecari

Deixats

Rebuts 

2018 2019 2020

      275                                               275                                               209

69.334                                          70.220                                         24.102

  4.257                                            3.537                                          1.036

   4.348                                            4.416                                            1.445

38.720                                          34.745                                         21.159

      346                                                381                                            2.605

11.939                                          11.624                                            5.973

      469                                               398                                               154

  

      669                                                754                                               450

      823                                                696                                               455

2018 2019 2020MITJANS PER DIA

Visites

Ús servei Internet i +

Ús servei Wi-Fi

Usos servei préstec

Préstecs

 

 252                                           255                                          115

   15                                             13                                               5

   16                                             16                                               7

   43                                             42                                             29

 141                                           126                                           101

SEGUIDORS A LES XARXES SOCIALS

Facebook

Twiter

Instagram

2018 2019 2020

 837                                           886                                          895       

 919                                           998                                        1073       

    -                                             -                                          605          

Enguany ha estat un any marcat per la pandèmia, la biblioteca queda tancada al públic del 13 de març al 2 de juny 
i després d’aquest període, s’han anat obrint i tancant serveis i sales depenent, en cada moment, de les mesures 
aprovades pel Procicat. Tot això ha repercutit en els usos de la biblioteca els quals han baixat considerablement 
respecte els anys anteriors, per contra però, hi ha hagut un augment signi�catiu en els préstecs virtuals de la 
plataforma eBibliocat, accessible per a tots els usuaris amb el carnet de les biblioteques públiques de Catalunya.
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COL·LECCIÓ

2019Fons documental

(sense revistes)

2018 2020

44.813                                          45.560                                         43.091

ACTIVITATS

Activitats sense inscripció

Activitats amb inscripció

Visites escolars

Sessions
2019

Sessions
2020

Assistents
2019

Assistents
2020

      52                           28                 1.819                         492

      93                          16                 1.152                        695

    109                           21                 2.260                        379

   

Biblioteca La Cooperativa

Per tal d’implementar properament el sistema RFID, ha calgut fer prèviament una esporgada a fons dela col•lec-
ció. S’han donant de baixa tots aquells documents que es trobaven en mal estat, els obsoletsi tots aquells amb 
continguts de poca qualitat. Aquest procés s'ha fet seguint les directrius proporcionades per la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Cal destacar les següents subvencions rebudes de l’OSIC (O�cina de Suport a la Iniciativa Cultural delDeparta-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya):

· Adquisició en espècie de novetats editorials en català: en la primera convocatòria 6.000 euros ien la segona 
2.653 euros

· Adquisició de llibres: 6.000 euros

També aquest any, arran de la commemoració de l’aniversari del servei, la biblioteca ha estat escollidaper partici-
par en la compra de llibres a La Setmana del Llibre en Català amb un pressupost assignat de 500 euros.

També les activitats s’han vist afectades per la situació actual, s’ha reduït el número de sessions i per tant, el 
número d’assistents. Davant la impossibilitat de fer activitats presencials, algunes s’han hagut de suspendre 
mentre que en altres s’ha optat per la programació en format virtual.
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ACTIVITATS INFANTILS

ACTIVITATS QUE S’HAN OFERT ALS CENTRES EDUCATIUS

ACTIVITATS PER A ADULTS

Biblioteca La Cooperativa

· L’hora del conte cada divendres a la tarda. La sessió de l’últim divendres de mes està realitzada per professionals 
i la resta amb personal de la biblioteca o  voluntariat (�ns al 12 de març). A l’agost es programa una sessió especial 
a Can Campassol emmarcada dins “Pinzellades culturals d’estiu” i també com un dels actes d’aniversari de la biblio-
teca. El mes d’octubre es torna a programar una sessió presencial, però ja el novembre i desembre passen a ser 
virtuals.

· Contes per a nadons (febrer)

· Tallers coincidint amb la festivitat de Carnaval

· Bibliolabs (octubre presencial i desembre virtual). Activitat subvencionada per la Diputació de Barcelona

· Club de lectura infantil per a nens i nens de 9 a 11 anys a càrrec d’ Ester Pascual (gener i febrer)

· Club de lectura juvenil per a nois i noies de 12 a 14 anys a càrrec d’Ester Pascual (gener, febrer i octubre de 
manera presencial i novembre i desembre virtualment)

· Contes en anglès a càrrec de l’acadèmia Kids & Us (gener)

· Laboratoris de lectura (març)

· Projecte “Les maletes viatgeres”, portat a terme a l’Escola Marià Cubí dins el cicle inicial, mitjà i superior durant 
el primer semestre de l’any

· Laboratoris de lectura en els quals han participat l’Escola M. Cubí i Mare de Déu de Montserrat

· Visites escolars i formació d’usuaris on han assistit classes de l’Escola St. Pere Chanel, Marià Cubí i  Mare de Déu 
de Montserrat, i la llar d’infants Ninots 

- Contes per a adults, el mes de març a la sala de la biblioteca i a l’agost a Can Campassol dins el cicle “Pinzellades 
culturals d’estiu” i emmarcats també dins els actes d’aniversari de la biblioteca.

- Club de lectura cada últim dimecres de mes (gener, febrer i octubre), moderat per Ester Pascual. Durant la sessió 
d’octubre es compta amb la presència de l’escriptora Rosa Serra 
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CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE BIBLIOTECA

MILLORES DEL SERVEI
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· Club de lectura fàcil cada últim dijous de mes (gener i febrer)

· Converses en francès tots els dimarts i conduïdes per una voluntària (�ns al 12 de març)

· Presentacions de llibres realitzades amb col·laboració de la Llibreria La Pilona (febrer i març)

· Curs de microrelats organitzat conjuntament amb la Regidoria d’Igualtat, només es va poder realitzar una 
primera sessió durant el mes de març

· Activitats solidàries

                    · Recollida de taps per en Nacho (de gener a desembre) 
                    · Venda de llibres per col·laborar amb la Marató de TV3  (novembre/desembre)

·  Aules d’estudi del 7 al 30 de gener. Activitat organitzada des de la Regidoria de Joventut.

La commemoració dels cinquanta anys del servei de biblioteca a Malgrat de Mar tampoc s’ha pogut  celebrar tal 

com estava previst, només s’han pogut realitzar les dues activitats del mes d’agost citades anteriorment i les 

següents accions:

                   · Logotip nou de la biblioteca dissenyat per Núria Sanguino

                   · Aparador dedicat a aquest aniversari

                   · Mural al vestíbul de la biblioteca realitzat per Lídia Massó

                   · Bosses de tela per donar als usuaris de préstec

                   · Creació d’un per�l a Instagram

Com a nota positiva d’aquest any, destacarem l’aprovació de la despesa per a la compra de la tecnologia RFID, 

sistema per automatitzar la gestió del préstec i el control de seguretat, pel qual ja s’han començat a iniciar les 

gestions per a la seva implementació durant el 2021.
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