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1. Presentació 

 

 

Aquesta memòria pretén descriure l’activitat de la biblioteca La Ginesta al llarg de l’any 
2016, valorar els resultats obtinguts i conèixer quins aspectes s’han de millorar. 

La biblioteca ha estat un espai de trobada i de relació per a tots els ciutadans i hem 
col·laborat amb les institucions vinculades al nostre entorn partint sempre d’objectius 
comuns envers la promoció de la cultura. 

Així doncs, la memòria d’aquest 2016 recull les dades de rendiment dels diferents 
serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres de resultats, i intenta extreure les 
conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a 
l’hora de planificar el futur. 

Per primera vegada podrem comparar dos exercicis sencers, l’any 2015 i el 2016, i 
veure com anem evolucionant. 

Aquest document vol ser  una mostra i valoració de tot el que ha passat i el futur que 
ens plantegem de cara al 2017 i 2018. 

L’anàlisi dels resultats ens portarà a conèixer millor la Biblioteca de Begues. 

 

 

Imma Grau i Vendrell 

Directora Biblioteca La Ginesta de Begues 
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1.1. La Biblioteca de Begues en xifres 

 

 

 

  

• 2.141 usuaris inscrits

• 287 nous carnets

• 47 % usuaris inscrits han realitzat algun préstec

USUARIS

• 2.293 Visites al blog

• 286 Seguidors al facebook

• 2.993 Sessions internet i +

• 1.361 Sessions WI-FI

WEB I XARXES SOCIALS

• 22.210 Documents

• 3'29 Exemplars per habitant

• 23.849 Documents prestats

• Préstecs interbibliotecaris: 651 deixats  + 289 rebuts

DOCUMENTS

• 141 Activitats

• 4.847 Participants

• 29 visites escolars

• 36 Hores del conte

ACTIVITATS

• 265 Dies d'obertura

• 159 Visitants per dia

• 1.473 Hores d'obertura

• 42.157 visitants

BIBLIOTECA
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1.2. Valoració de les dades 

 

 

 

Per primera vegada des de que va obrir la biblioteca La Ginesta podem comparar dos 
exercicis sencers, 2015-2016 i així podrem treure conclusions de la valoració del servei. 

Durant el 2016 les visites presencials a la biblioteca han seguit la tendència global de la 
xarxa i s’han vist reduïdes en un 9,7 %. Pel que fa al servei de préstec, s’ha reduït en un 
7,5%. Hem incrementat els PI rebuts i deixats.  

El 2016 ha estat el primer any de vida normalitzada de la biblioteca. Durant el 2015 les 
visites rebudes, en molts casos encara corresponien a la novetat municipal que 
consistia la creació de la biblioteca. 

Com a dada positiva tenim que durant el 2016 hem fet 31 activitats més que el 2015 i 
hi ha assistit 242 persones més. 

Tenim un total de 2.141 usuaris. Representen gairebé una tercera part de la població. 
El nostre objectiu és arribar al 50 % de la població en un termini de 3-5 anys.  
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El nostre fons és de 22.210 documents. Equival a 3,29 documents per habitant. 
Superem els estàndards que per a la nostra biblioteca i població són de 2,5 documents 
per habitant. 

El fons infantil i petits lectors representa el 46% dels préstecs. Tenim una població jove 
i el fons infantil es presta molt. La nostra política de la col·lecció treballa en aquest 
sentit.  

 
El 47% dels nostres usuaris han fet servir el servei de préstec, i això representa un 
14,96% de la població de Begues. Volem incrementar aquests percentatges i arribar 
com a mínim al 20% de la població.  

El 27% dels nostres usuaris han utilitzat el servei d’Internet i +, un 8,72% de la població. 
El 9% dels nostres usuaris han utilitzat el servei de wifi, un 2,98% de la població. 
Begues és un municipi amb una renda per càpita alta i la gran majoria dels nostres 
usuaris disposen de connexió a internet a casa.  

Tenim en marxa quatre clubs de lectura en català, francès, infantil i juvenil. Els Clubs 
de lectura funcionen bé tot i que el nombre de participants per Club no és excessiu 
(màxim 10 participants per grup).  Hem aconseguit fidelitzar els assistents als clubs. 

Hem fet 36 sessions d’hora del conte amb 1.493 assistents. Aquest any hem 
incrementat les sessions de les hores del conte gràcies a una subvenció del catàleg 
d’activitats de la Diputació de Barcelona que vàrem demanar a través de l’Ajuntament. 
La mitjana d’assistents per cada hora del conte ha estat de 41 assistents. 

Ens han visitat 1.196 nens i nenes de les escoles del municipi. Ara que la biblioteca ja 
no és la novetat del municipi, ens costa que les escoles vinguin a visitar-nos. 

Mantenim als nostres usuaris informats de tot el que fem a través del blog, el facebook 
i els butlletins electrònics en xarxa. Estem valorant la possibilitat d’obrir properament 
un compte d’Instagram per adreçar-nos al públic més jove.. 

 

2. La Gestió de la biblioteca 

 

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de  261 dies, i 1.458 hores, amb un horari 
de 32,5 hores setmanals. El mes d’agost, a excepció de la primera setmana, i 4  dies 
per Nadal la biblioteca ha estat tancada per vacances 

2.1. Horaris  

L’horari és: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte 

  10:30-13:30   10-14 

15:30-20:30 15:30-20:30 15:30-20:30 15:30-20:30 15:30-20:30  
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2.2. Recursos Humans  

 

L’equip de la biblioteca està integrat per: 

- 1 bibliotecària–directora: Imma Grau Vendrell. 
- 2 auxiliars tècniques de biblioteca: Eulàlia Garcia Pascual i Alba Pabón Sans. 
- 1 ajudant de servei (24 h. setmanals): Ana López Sala.  

  

Incidències: 

Una de les auxiliars tècniques de la biblioteca està gaudint d’una reducció de jornada. 
Actualment fa una jornada de 23 h. setmanals  i la resta de jornada no s’està 
substituint. 

  

Formació: Hem fet un total de 56 h. de formació. 

Tant la direcció com el personal tècnic han assistit als cursos de formació oferts  per la 
Diputació de Barcelona. 

  

Direcció: 

• Design thinking a la biblioteca pública. 12 hores lectives. 

• Com superar la por a parlar en públic. 12 hores lectives. 

• Com treure rendiment a les dades estadístiques a les biblioteques públiques. 8 
hores lectives. 

 

Personal tècnic auxiliar: 

• Edició d’imatges: Gimp/photoscape en l’àmbit de la biblioteca pública. 12 hores 
lectives. 

• Disseny gràfic i material de difusió a les biblioteques. 12 hores lectives. 

  

Hem participat en el grups de treball de la zona : 

• Esmorzars infantils. 

• Reunions de directors de zona. 

• Grup de comunicació i difusió. 

• Primeres reunions projectes inter-zones “De l’hort a la biblioteca” 
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2.3. Pressupost  

 

En aquest apartat desglossem les aportacions econòmiques de les tres administracions 
que contribueixen en el manteniment i funcionament de la biblioteca. 

Pel que fa a les aportacions de la Diputació de Barcelona, ens falten les dades del 
manteniment informàtic i per tant en aquest apartat hem posat només les dades que 
tenim. 

Per altra banda també comentar que vam rebre una subvenció del catàleg d’activitats 
de la Diputació de Barcelona, consistent en 9 sessions dels contes s’animen. 

9%

63%

2%

2%

5%
1%

1%
14%

0%
2% 1%

Distribució aportacions Ajuntament - 2016

Fons documental

Personal

Manteniment biblioteca

Subministraments

Activitats i difusió

Material oficina

Material informàtic no
inventariable

Neteja

Comunicacions telefòniques
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2.4. Equipament 

 

La biblioteca va ser inaugurada el dia 29 de juny del 2014. Està ubicada a l’Av. Sitges 
núm. 14, té una superfície de 1.087 m2 distribuïts en dues plantes  i comparteix edifici 
amb el nou equipament cultural de Begues que també acull el centre cívic El Roure. 

L’accessibilitat a l’equipament és bona ja que està relativament a prop del centre del 
municipi i disposa d’un bon aparcament gratuït davant mateix de l’edifici. 

Tots els equipaments de la biblioteca tenen només dos anys i per tant estan en bon 
estat de conservació. 

Tot i això durant els mesos de novembre i desembre hem tingut importants problemes 
amb la calefacció que han afectat principalment la planta de  dalt de la biblioteca on hi 
ha ubicada la zona d’adults. 

Com a inversió, aquest any s’han adquirit dos expositors de novetats, un que l’hem 
ubicat al vestíbul de la planta baixa amb les novetats per adults i l’altre  està a la zona 
infantil amb les novetats infantils.  

 

 

23%

73%

1%

3%

Distribució aportacions Diputació - 2016

Fons documental

Personal (direcció biblioteca)

Material

Subvenció tallers activitats
formatives culturals
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Com ja es va esmentar en la memòria de l’any passat, tornem a constatar que els 
ordinadors de consulta a internet en determinades franges horàries són insuficients. 

 

Equipament informàtic 
 

PC per al servei d’Internet 5 

PC treball intern 5 

OPAC 3 

Impressores de carnets 1 

Impressores 2 

Escàner d’ús intern 1 

Lectors codi de barres 4 

Estacions RFD 2 

Màquina autopréstec 1 

 

 

Equipament 
 

Auriculars 14 

Reproductors CD 2 

Reproductors DVD 2 

Minicadena 1 

Pantalla informativa 1 

Pantalla TV 3 
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2.5. Biblioteca i territori 

 

 

Durant el 2016 ens hem posat en contacte en vàries de les entitats del municipi per a 
establir possibles col·laboracions.  Amb motiu de la revetlla de Sant Jordi vàrem 
aconseguir la col·laboració de: 

  

-      Tallers d’Art i Cultura El Colomar: Entitat dedicada al foment d’activitats de caire 
artístic. 

-      La Coral Infantil  Montau de Begues: Entitat dedicada al cant Coral. 

-      Esplai Uraka: Grup d’esplai per als més joves. 

-      Xarxa d’intercanvi  de coneixements de Begues (XIC): Entitat que ofereix tallers 
portats per voluntaris que intercanvien els seus coneixements i habilitats. 

-      Escola de Música “Estudi d’Arts” de Begues. 

-      L’Espai nou: Entitat de la gent gran de Begues. 

-      L’Institut de Begues: Taller de contes. 

-      Escola Sant Cristòfor Begues: Fòrums d’autors a la biblioteca. 

-      Grup de Gospel de Begues. 

  

També hem aconseguit la col·laboració puntual de l’entitat: 

 

- Càrites Begues: Campanya de recollida d’aliments a canvi de llibres procedents de 
donatius. 

 

Per altra banda ha col·laborat amb la biblioteca el  Gabinet de psicologia i logopèdia  
“Camins emocions i aprenentatge” amb una sèrie de  xerrades educatives adreçades a 
mares i pares. 
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3. Activitats  

 

A la biblioteca hem consolidat durant el 2016 un conjunt d’activitats culturals 
adreçades a satisfer les necessitats de la població del municipi, per tal de donar a 
conèixer els recursos i serveis de la biblioteca i fomentar la lectura entre els usuaris  
potencials.  

 

 
Número activitats Assistents 

HORES DEL CONTE 36 1.493 

VISITES ESCOLARS 29 1.196 

CLUB DE LECTURA 36 188 

TALLERS 29 639 

PRESENTACIONS 
LLIBRES 

1 28 

CONFERÈNCIES I 
XERRADES 

16 519 

PLANETARI DIGITAL 4 122 

VISITES GUIADES 3 49 

EXPOSICIONS 3 - 

ACTUACIONS SANT 
JORDI 

6 613 

TOTAL 163 4.847 
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3.1. Activitats familiars 

 

 

• Hem fet 36 sessions d’hores del conte amb 1.493 
assistents. Aquestes sessions sempre són molt 
benvingudes per a les famílies del municipi. Actualment 
oferim sessions els dissabtes  per als més petits (0-3 
anys) i sessions els divendres tarda per a nens i nenes a 
partir de 4 anys. 
 

• També vam fer l’hora del conte als alumnes de 
P3, P4 i P5 de  les dues escoles del municipi amb un total 
de 6 sessions.  
 

• Els alumnes de 1r a 6è de primària  l’Escola Sant 
Cristòfor han vingut a la biblioteca a celebrar les 
trobades amb els autors que han treballat a classe.  Ha 
estat una experiència molt enriquidora per a tots els que 
hi hem participat 
 

• Per a celebrar el segon aniversari de la biblioteca 
vàrem fer un espectacle amb Alquimia musical i  hi van 
venir 113 persones.  
 

• Fem el club de lectura infantil i el club de lectura 
juvenil. Aquest any han estat  dinamitzats pel personal 
de la biblioteca. Tenen bona acollida entre els assistents 
tot i que no hi ha un gran nombre d’inscrits.  
 

• Planetari  
 

• Laboratoris de lectura  
 

• Hem col·laborat amb el Projecte Educatiu de 
Begues organitzant dues trobades de pares, mares i fills 
amb activitats pels adults i els infants simultàniament. 
Tallers de jocs pels més petits i xerrades educatives per 
als pares i mares. 

  

Activitats familiars  
 
• 36 hores del 

conte 
 

• 1493 assistents 
 

• 16 tallers 
familiars 

 
• Festa 

celebració 2n 
aniversari  de la 
biblioteca 

 
 

• Club lectura LiJ 
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Hem fet tallers de:  

 

• Fem una màscara per carnestoltes: 54 persones. 

• Enterrem la sardina: 61 persones. 

• Construïm un molinet de vent: 50 persones. 

• Agafem el cabàs: Taller de l’AMB amb 13 persones. 

• Taller de les papallones:38 persones. 

• Fem un coet per Sant Joan: 39 persones 

• Taller de massatge infantil: 21 persones. 

• Decorem la nostra samarreta: 51 persones 

• Taller de Scrap: 18 persones. 

• Taller de manualitats amb sal: 48 persones. 

• L’art a través dels contes: 5 tallers que vàrem fer el mes d’agost amb un 
total de 114 assistents. 

• Fem un fanalet de la tardor: 48 persones 

• Taller la caixa de la tardor: 14 persones. 

• Taller de mandales: 26 persones. 

• Taller de contes amb els avis i les àvies: 42 persones. 

• Fem un hort urbà: 42 persones.  
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3.2. Activitats de suport a l’aprenentatge 

 

 

● Ens van visitat els alumnes d’educació 

Infantil de les dues escoles amb un total de 13 visites i 

505 escolars. Hem fet sessions de l’hora del conte en 

gairebé totes les visites d’infantil. 

 

● D’educació primària hem tingut 13 visites 

amb 581 escolars. Hem preparat diferents activitats 

adequades a cada grup d’edat. 

 

● Educació secundària: 3 visites amb 110 

escolars. Els hi vàrem preparar una presentació 

adreçada a la recerca i a les bases de dades i van poder 

practicar a l’aula amb els ordinadors. 

 

● En total ens han visitat 1.196 alumnes. 

  

Activitats de 
suport a 
l’aprenentatge  
 
• 13 visites 

educació 
infantil        
(505 escolars) 
 

• 13 visites 
educació 
primària      
(581 escolars) 
 

 
• 3 visites 

educació 
secundària  
(110 escolars) 
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3.3. Activitats per a adults 

• Club de lectura en francès: és una 
activitat mensual que vam iniciar el mes d’octubre del 
2014 i que la porta un voluntari de nacionalitat 
francesa que viu a Begues. Té molt bona acollida i els 
seus membres són molt fidels i assisteixen 
regularment a les sessions.  

• Club de lectura en català: És de 
periodicitat mensual i ens ho fa una voluntària del 
municipi. Té força assistència  i normalment hi 
assisteixen un 70% de les persones apuntades.  

• Vàrem fer la presentació dels llibres de 
poesia de l’autora Georgina Castillo, autora vinculada 
al municipi, amb un espectacle de dansa i música en 
viu.  

• Durant tot l’any hem fet xerrades 
educatives amb col·laboració amb el  centre 
“Camins” del municipi amb els següents títols: Les 
relacions entre germans, Intel·ligències múltiples, 
Motivar per aprendre, Emocions per a la gent gran. 

 

● D’entre els taller i xerrades que hem fet 

volem destacar:  

  

• Taller “Entre llanes i fils”. Activitat en la 
que es va gaudir de la lectura i del ganxet o la mitja i 
es va potenciar l’escolta activa mentre es feia una 
activitat manual. 

• Xerrada “Los Huerfanos digitales, 
menores, internet y família”  en col·laboració amb el 
cos de policia i adreçat a mares i pares. 

• Xerrada “Viatge al cicle menstrual” a 
càrrec de l’Anna Salvia, psicòloga especialista en salut 
sexual i reproductiva. 

• Xerrada “La piràmide esglaonada de 
Saqqara” a càrrec d’Enric Bondia. 

• Viu la vida ordinària de manera 
extraordinària. Descobrim les claus per millorar el teu 
benestar i la teva felicitat. Taller que es va fer en  4 
sessions durant el mes d’abril. 

• Xerrada “Dieta, alimentació i càncer” a 
càrrec del Dr. Antoni Agudo, cap de la unitat de 

Activitats per a 
adults  
 
• 2 clubs de 

lectura        
(francès i 
català) 
 

• 11 Xerrades  
 

• 30  tallers 
 

• 3 exposicions 
 

• 19 centres 
d’interès 
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nutrició, medi ambient i càncer de l’Institut Català d’Oncologia. 

• Xerrada literària “Shakespeare, centre de la literatura universal”, a 
càrrec del Marc Fernàndez. 

• Xerrada amb motiu de la Marató de TV3: L’Ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques, a càrrec del Gerard Montés. 

• El mes de març va tenir lloc a la nostra biblioteca la 10à Trobada dels 
esmorzars infantils del grup de treball d’infantil de la zona del Baix 
Llobregat Sud- L’Hospitalet. 

• Ens va visitar una delegació de l’Ajuntament de Vallirana per veure la 
biblioteca i el centre cívic. 

• Hem gravat  3 programes el mes d’octubre i 3 més el mes de novembre 
amb Ràdio Begues. Recomanem llibres, pel·lícules, llibres infantils, 
revistes, música  i còmics que tenim a la biblioteca disponibles al servei 
de préstec. 

  

● Hem fet les següents exposicions: 

 

• Pessigolles ( a la sala infantil). 

• Dones del món. 

• Energia per a tothom. 

  

● Hem exposat el següents racons temàtics o centres d’interès temporals: 

 

● Setembre slow. 
● Antonia Oliver. 
● Astèrix i Obelix. 
● Biografies. 
● Fibromialgia. 
● Guies de viatge. 
● J.K Rowling. 
● Llibres sobre jocs per a la pluja. 
● Novel·la lletra gran. 
● Parelles de fet a la sala infantil (Conte & DVD). 
● Racó de costura. 
● Racó de primavera. 
● Racons avis. 
● Sant Jordi. 
● Shakespeare. 
● Trens. 
● Treure el bolquer. 
● Ramón Llull 
● Còmic adults 
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3.4.  Activitats revetlla de Sant Jordi 2016 

   

Durant tota la tarda del dia 22 d’abril vàrem 
celebrar la revetlla de Sant Jordi. Per fer-ho, vam 
comptar amb la col·laboració de vuit entitats  del 
municipi i vam fer un seguit d’actuacions adreçades 
al públic infantil i al públic adult simultàniament. La 
biblioteca va estar molt ambientada i hi van 
participar  613 persones.  

 

Les activitats que vàrem fer pels infants van ser: 

   

• Taller de Scrap a càrrec de l’entitat 
“El Colomar”. 

• Taller fem un drac amb l’Associació 
d’Artesans de Begues. 

• Taller la Rosa de Sant Jordi, a càrrec 
de la Marta Fornt. 

• Actuació de la Coral Infantil de 
Begues. 

• Actuació del grup de Combos a 
càrrec dels alumnes d’Estudi d’Arts. 

  

Les activitats adreçades al públic adult van ser: 

 

 

● “Montserrat Abelló, visc i torno a reviure”. 
Recital de poesia a càrrec del grup de la xarxa 
d’intercanvi i coneixement “La Font de poemes”. 

● Taller “La paraula” a càrrec de les alumnes 
del taller d’escriptura premi Delta. 

● Monòlegs i lectura de narracions breus a 
càrrec d’alumnes del SES de Begues, amb la 
coordinació del Taller de Contes d’aquí i d’allà de la 
XIC (Xarxa d’intercanvi i coneixements). 

● Actuació musical de La New Begues Gospel 
Choir de l’Estudi d’Arts. 

 

  

Activitats revetella 
de Sant Jordi 
 
• 3 tallers 

familiars 
(Scrap, fem un 
drac i rosa de 
Sant Jordi) 

 
• 4 activitats per 

a adults  
(recital poesia, 
monòlegs, 
actuació 
musical, ..) 
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4. Usos 

4.1. Usuaris  

 

En aquesta taula es mostren els usuaris inscrits des que hem obert la biblioteca. 

 
2016 

Petits lectors (0-4) 56 

Infantil (5-14) 655 

Joves (15-24) 383 

Adults (25-39) 230 

Adults (40-64) 637 

Gent Gran (+65) 162 

Altres (entitats) 18 

TOTAL 2.141 

  

El número d’usuaris inscrits suposa el  31,78% de la població del municipi. 
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Distribució usuaris La Ginesta

Petits lectors (0-4) Infantil (5-14)
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Adults 2 (40-64) Gent Gran (65 i +)

Altres (entitats)
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Si analitzem la distribució de les edats, podem comprovar que el 78% dels usuaris són 
joves, d’edats compreses entre els 0 i els 24 anys, dada molt rellevant donat que són el 
públic diana de moltes de les activitats que duu a terme la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en aquest gràfic, els usuaris més propensos a l’hora d’utilitzar els 
serveis de l’equipament són els de les franges de 5-14 i els de 40-64. Sent la gent gran 
un dels col·lectius que menys participa de l’oferta de serveis. 

Els usuaris actius són 1.306,  els quals representen el 61% dels nostres usuaris inscrits. 
Aquesta dada inclou els usuaris que han utilitzat el servei de préstec, el servei de Wifi 
Diba, el servei d’internet  i +,  i l’alta d’usuari. 

Els usuaris actius representen el 19,39% de la població de Begues, que és de 6.671 
habitants. 

Aquest gràfic mostra els percentatges dels usuaris que han fet servir algun dels serveis 
de la biblioteca per franges d’edat: 

 

Petits
lectors

(0-4
anys)

Infants
(5-14
anys)

Joves
(15-24
anys)

Adults
(25-39
anys)

Adults
(40-64
anys)

Gent
Gran(+6
5 anys)

Altres

Servei de wifi 0 41 114 12 29 4 1

Servei Internet i + 14 296 110 53 93 15 7

Servei de préstec 41 366 119 120 282 73 7

Nombre usuaris inscrits 56 655 383 230 637 162 18

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Ús de serveis per edats
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Els usuaris amb carnet que més han utilitzat la biblioteca han estat els petits lectors i 
els infants. 

  

  

 

  

82,1%

68,6%
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54,0% 54% 51,9%
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Aquest gràfic es mostra una comparativa de la població distribuïda per edats, dels 
usuaris inscrits en aquestes edats i de la utilització que fan del servei de préstec. 

Les dades ens indiquen que cal potenciar els usuaris sobretot en la franja dels 40 als 65 
anys, en els joves i en la gent gran. És aquí on hi ha una desproporció més gran entre el 
nombre d’habitants i el nombre d’usuaris.  

• Usuaris de préstec: 

 Tal com es mostra en la taula 1.008 usuaris han fet servir el servei de préstec. Això 
representa un 47,08 % dels usuaris inscrits i un 14,96% de la població. 

  

 
2016 

Petits lectors (0-4) 41 

Infantil (5-14) 366 

Joves (15-24) 119 

Adults (25-39) 120 

Adults (40-64) 282 

Gent Gran (+65) 73 

Altres (entitats) 7 

TOTAL 1.008 

  

Aquests préstecs es distribueixen percentualment de la següent manera: 
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• Usuaris internet i + 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei d’internet i + representen el 27,46 % dels usuaris 
inscrits i un 8,73% de la població. 

 

  

 
2016 

Petits lectors (0-4) 14 

Infantil (5-14) 296 

Joves (15-24) 110 

Adults (25-39) 53 

Adults (40-64) 93 

Gent Gran (+65) 15 

Altres (entitats) 7 

TOTAL 588 

  

 

• Usuaris wi-fi: 
 

Els usuaris que han utilitzat el servei de wifi representen el 9,39% dels usuaris inscrits 
i un 2,98% de la població. 

  

 

 
2016 

Petits lectors (0-4) 0 

Infantil (5-14) 41 

Joves (15-24) 114 

Adults (25-39) 12 

Adults (40-64) 29 

Gent Gran (+65) 0 

Altres (entitats) 1 

TOTAL 201 
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 Fons documental  

 

• Recursos documentals: 
 

La biblioteca disposa d’un fons  de 22.210 documents(sense revistes), el que equival a 
3,29 documents per habitant.  

Aquestes dades són el total de fons sense revistes: 

 

 
2016 

ALTES 2016 2.110 

BAIXES 2016 440 

FONS TOTAL 22.210 

  

L’any 2015 teníem un fons total de 20.961 documents. Durant el 2016 hem donat 440 
documents de baixa i 2.110 d’alta. Actualment el nostre fons sense revistes és de 
22.210 documents. 

La següent taula dóna la relació i comparativa entre el tipus de fons que tenim a la 
biblioteca. 

 

 
2016 

Fons general 10.208 

Fons infantil 6.241 

Música i cinema 2.119 

Revistes 1.224 

Col·lecció local 85 

Petits lectors 137 

Magatzem 540 

Fons especial 1.180 

Total  21.734 
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En aquest gràfic està representat el percentatge que ocupa cada tipus de fons: 

 

 

  

 

Com es pot observar una part important del nostre fons és infantil i dins del fons 
especial tenim el racó de cuina, el racó de cos i ment i el racó de mares i pares que 
està ubicat a la zona infantil. 

Adquisicions i política de la col·lecció: 

Recentment hem aprovat el document de la política de la col·lecció de la biblioteca La 
Ginesta i hem detectat que el nostre fons de N i JN està per sobre dels estàndards. 
Això respon a les demandes dels nostres usuaris, i fins ara hem potenciant el fons de 
ficció, tant en adults com a infantil, amb el pressupost municipal, realitzant compres 
trimestralment. També hem potenciat els nostres fons especials, principalment el de 
cos i ment i el de mares i pares que tenen una molt bona acollida per part dels usuaris. 

A partir d’ara, les adquisicions que es faran des de la Biblioteca amb pressupost 
municipal, es destinaran en un 50%  a llibres de ficció, tant d’adults com d’infants. Es 
reservarà un màxim d’un 25% del pressupost municipal per a la compra de llibres de 
no ficció per tal d’omplir possibles buits detectats dins la nostra col·lecció, així com els 
llibres de col·lecció local que es puguin editar. 

Per altra banda, el pressupost de la Diputació de Barcelona es destinarà 
majoritàriament a l’adquisició de no ficció a traves de les tries mensuals o de les eines 
que la Gerència posi a la nostra disposició. 
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PRÉSTEC: 

Durant el 2016 hem fet un total de 23.849 préstecs, aquesta dada l’obtenim al sumar 
el total de préstecs presentats en la següent taula i les renovacions en línia, que han 
estat un total de 1.677. El préstec virtual (eBooks) ha estat de 158 documents. 

Disposem de màquina d’autopréstec. 

 

 COMPARATIVA DADES PRÉSTEC  ANYS 2.015-2.016 

Comparant les dades de préstec dels anys  2015 amb el 2016 (per primer cop tenim 
dos anys sencers per comparar). Veiem que el préstec ha baixat en un total de 1.930 
documents prestats de menys durant l’any 2016. 

És una dada que ens preocupa i pensem que pot ser degut al fet que durant el primer 
any de la biblioteca es va produir l’efecte novetat i després s’ha anat consolidant el 
públic més fidel. No obstant, hem d’estar alerta amb aquestes dades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fons més prestat és el fons infantil que si li sumem el de petits lectors representa un 
46%. A continuació ve el fons general en un 29% i després la música i cinema amb un 
14%. 

En la següent taula podem observar que tenim un fons final de 22.210 documents 
(sense revistes)  i hem prestat un total de 23.849 documents. 
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Fons Préstecs 

Llibre 16.895 13.816 

Lectura fàcil 50 4 

Lletra gran 33 20 

Còmic 1.188 1.317 

Total de llibres 18.166 15.157 

Audiollibre 9 4 

CD 1.402 508 

Disc vinil 1 0 

Total enregistrament sonor 1.412 512 

Blu-Ray 8 22 

DVD 2.288 6.273 

VHS 2 3 

Total enregistrament vídeo 2.298 6.298 

CD-ROM 20 16 

Curs llengua 240 208 

Joc PC 25 4 

Total fons electrònic 285 228 

Braille 1 1 

Mapa 38 24 

Partitures 10 5 

Total altres formats 49 30 

Revistes 
 

1.466 

Préstec virtual 
 

158 

Total sense revistes 22.210 23.849 
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La distribució del préstec respecte al fons, queda reflectida així en aquest gràfic: 

 

 

Podem observar molt clarament, com el fons de DVD, és el més rendible de la 
biblioteca, tenint un molt elevat índex de rotació del fons (2,74 préstecs/document). 

 

Préstec interbibliotecari: 

  

 
2016 

PI deixat 651 

PI rebut 289 

  

El nombre de préstecs interbibliotecaris deixats és més del doble del nombre de 
préstecs rebuts. Això ens fa pensar que la tria dels  documents és l’adequada. Respecte 
al 2015 s’ha incrementat en 143 documents prestats i 77 documents rebuts. 

 

5. Difusió  

 

Els canals de difusió de les activitats i serveis de la biblioteca són diversos: 

5.1. Publicacions  

 

-      Hem fet les següents guies de lectura i punts de llibre: 
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● Arnaldur Indridason. 

● Mari Jungstedt. 

● Sándor Márai. 

● Salut i vida natural. 

● Àlbum il·lustrat. 

● Roald Dahl. 

● Informàtica. 

● Novel·la Juvenil Romàntica. 

● Punts de llibre d’autoajuda. 

● Punts de llibre de Mares i pares. 

● Punts de llibre per a les visites escolars infantils (P-3, P-4, P-5) 

● Punts de llibre per a les visites escolars de primària. 

● I*** recomanacions per a aquest  l’estiu. 

●  Cartells, díptics i petites guies de lectura que posem a disposició dels usuaris  

als taulells d’informació, a l’entrada de la biblioteca i al plafó de l’entrada de la 

Sala infantil. 

● Cartells i fullets que repartim per les escoles del municipi i els plafons 

d’informació distribuïts pel poble. 

● Butlletins electrònics mensuals amb l’agenda de totes les activitats 

programades. 

● Díptic mensual en suport paper amb totes les activitats del mes. 

●  Agenda de totes les nostres activitats al Butlletí Municipal que mensualment 

edita l’Ajuntament de Begues i puntualment notícies destacades de les nostres 

activitats. 

 

5.2. Web i Xarxes socials  

 

Pel que fa a l’accessibilitat en línia,  comptem amb la pàgina web de l’Ajuntament on hi 
ha un enllaç a la biblioteca i la de la Diputació de Barcelona. En elles es pot trobar la 
nostra adreça, horari, correu electrònic, serveis, activitats i el  catàleg col·lectiu on es 
poden realitzar diferents tràmits. A la Web del Centre Cívic també hi ha un enllaç amb 
la biblioteca virtual. 

També enviem als nostres usuaris via correu electrònic els butlletins electrònics en 
xarxa. Els informem dels actes que mensualment fem a la biblioteca i també les 
notícies, novetats i  recomanacions. 

Disposem també del blog de la biblioteca i del facebook que actualitzem diàriament 
mantenint als nostres usuaris informats en tot moment. 
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Durant l’any 2016 hem rebut un total de 42.157 visites. El mes que més visites hem 
tingut,  ha estat el mes d’abril, que amb 26 dies obert vam tenir un total de 5.144 
visites. La mitjana de visites diàries ha estat de 159.  

 

- Perfil de pàgina al Facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-La-Ginesta-
Begues- 

- Blog de la biblioteca (3.961 visites durant el 2015): 
http://bibliotecalaginestabegues.blogspot.com.es/. 

- Espai Web a la pàgina de  l’Ajuntament. 
- Espai Web a la pàgina del Centre Cívic El Roure. 
- Espai Web al portal de la Biblioteca virtual. 

 

5.3. Presència mediàtica  

 

-      Ràdio Begues, on fem un programa setmanal de recomanacions de llibres, revistes, 
pel·lícules, fons infantil i juvenil, música ..... 

-  Les notícies destacades de la  biblioteca  surten al  Butlletí Municipal que es publica 
un cop al mes. 
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6. Conclusions  

 

Per primera vegada des de que va obrir la biblioteca La Ginesta podem comparar dos 
exercicis sencers, 2015-2016 i així podrem treure conclusions de la valoració del servei. 

Les visites presencials a la biblioteca han seguit la tendència global de la xarxa i s’han 
vist reduïdes respecte l’any anterior. Pel que fa al servei de préstec, la baixada no ha 
estat tan acusada i hem incrementat els préstecs interbibliotecaris, sobretot els 
documents deixats. Podem constatar que és una dada favorable resultat de la bona 
política d’adquisició. 

Els nostres usuaris ens manifesten que valoren la biblioteca positivament i que som 
receptius a les propostes i idees que ens fan arribar. 

Comptem amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament i de la resta 
de regidories i treballadors municipals que ens ajuden a fer de la biblioteca un dels 
eixos culturals del municipi. 

Un dels nostres punts forts és la nostra col·lecció. Tenim una col·lecció nova que 
mantenim actualitzada gràcies  a l’aportació econòmica de l’Ajuntament, fet que ens 
permet tenir en compte les peticions i suggeriments dels nostres usuaris. Recentment 
hem aprovat el document de la política de la col·lecció que ens serà de gran utilitat de 
cara a les properes adquisicions.  

El nostre públic dóna valor a les activitats que fem, especialment les adreçades al 
públic familiar. Aquest any hem fet 31 activitats més i hi han assistit 242 persones més. 

Els recursos humans de la biblioteca ara per ara són suficients,  sempre i quan no 
tinguem baixes i reduccions de jornada que no es cobreixin. Volem fer esment que poc 
a poc formem part de diferents nous projectes (JAU, esmorzars infantils, L’Hort a la 
biblioteca...) i això ens comporta noves tasques i responsabilitats, també fora de la 
biblioteca. . 

Ens costa establir relacions de col·laboració amb les escoles del municipi. La distància 
física de les escoles i els intensos programes curriculars dificulten les visites, sobretot 
en els grups de secundària. 

I per últim, som conscients que hi ha ciutadans de Begues que encara no ens coneixen. 
Som un municipi en el que la majoria d’habitants treballen fora, arriben tard a casa i 
molts no venen a la biblioteca. El nostre principal objectiu és arribar a fer-nos visibles a 
aquests usuaris potencials. 
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7. Annexos  

7.1. Dades econòmiques 

 

• Durant el 2016 la biblioteca ha comptat amb un pressupost de: 

DIPUTACIÓ:  

Fons documental 13.666,10 

Personal (direcció biblioteca) 42.636,00 

Manteniment informàtic  

Material 287,85 

Subvenció tallers activitats formatives culturals 1.980,00 

TOTAL 58.569,95 

 

AJUNTAMENT:  

Fons documental 10.576,06 

Personal 73.546,10 

Manteniment biblioteca 2.394,90 

Subministraments 1.763,36 

Activitats i difusió 5.426,89 

Material oficina 1.302,46 

Material informàtic no inventariable 1.391,49 

Neteja 15.835,56 

Comunicacions telefòniques 393,61 

Altres despeses indeterminades 2.448,84 

Inversió en mobiliari 1.095,05 

TOTAL 116.174,32 

 

GENERALITAT:  

SAB 2.603,00 

TOTAL 2.603,00 

 

TOTAL 177.347,27 
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• Recaptació a través dels preus públics de la Diputació de Barcelona 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 310,5 

DUPLICATS DE CARNETS 63 

SERVEIS D’IMPRESSIÓ 506,1 

ALTRES 
9,5 

 

TOTAL 889,10 

 

La despesa per habitant durant l’any 2016  ha estat de 26,32 €. De tota manera 
aquesta despesa ha de ser més perquè ens falten algunes dades. 

• Distribució dels recursos econòmics: 
 

PERSONAL 116.182,10 65,51% 

FONS DOCUMENTAL 26.845,16 15,14% 

EDIFICI 20.387.43 11,49% 

ACTIVITATS 7.406,89 4,18% 

FUNCIONAMENT 6.525.69 3,68% 

TOTAL 177.347,27 100% 
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7.2. Totes les activitats del 2016 

 

 

GENER 2016  

- Dilluns 4 de gener Club de lectura juvenil, veiem la pel·lícula Vivir para siempre 
després d’haver llegit el llibre amb el mateix títol. 

- Divendres 7 de gener projecte CODECLUB amb nens i nenes de 10 a 12 anys. 
- Dissabte 9 de gener Taller Minimúsics, música en família, amb l’Albada Blay. 
- Dimarts 12 de gener Club de lectura en català: Dins el darrer blau, de la Carme 

Riera. 
- Dijous 14 de gener Club de lectura infantil: Viatge a l’estranger de l’E. Scott 

Fitzgerald. 
- Divendres 15 de gener Taller lletres i fils. Fem mitja i ganxet i alhora llegim en veu 

alta. 
- Dilluns 18 de gener inici de l’exposició Pessigolles cedida per la Xarxa de 

biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
- Divendres 22 de gener L’hora del conte: Contes africans a càrrec de Sensedrame 

teatre. 
- Divendres 22 de gener Club de lectura en francès: Case Mensonge de la Gisèle 

Pineau. 
- Dissabte 23 de gener L’hora del conte en anglès: Storytelling a càrrec de la Sherry. 
- Dilluns 25 de gener Club de lectura juvenil: La invención de Hugo Cabret del Brian 

Salznick. 
- Dijous 28 de gener Visita escolar 3r primària comentant l’exposició Pessigolles. 
- Divendres 29 de gener Cinema científic 360º, amb la projecció de la pel·lícula Els 

orígens de la vida. 
- Dissabte 30 de gener Planetari digital 360º, activitat  per a tota la família. 

  

FEBRER 2016  

- Dimarts 2 de febrer Club de lectura en català: Pa negre de l’Emili Teixidor. 
- Dimecres 3 de febrer Taller de carnestoltes. Farem una màscara pel carnestoltes. 
- Dissabte 6 de febrer L’hora del conte: La casa dels sons amb la Sandra Rossi. 
- Dijous 11 de febrer Taller de la Sardina. Farem la sardina amb manualitats. 
- Dijous 11 de febrer Club de lectura infantil: Tota la veritat dins meu de la Julie 

Berry. 
- Divendres 12 de febrer L’hora del conte: Les aloges de Banyoles amb el Cargol 

barbut. 
- Dilluns 15 de febrer Xerrada Los huérfanos digitales. Menores, internet y familia, a 

càrrec del policia local de Terrassa José Antonio Fernández. 
- Divendres 19 de febrer Club de lectura en francès: Comment peut-on être français, 

de la Chahdortt Djavann. 
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- Dijous 25 de febrer Club de lectura infantil amb la pel·lícula Matilda. 
- Divendres 26 de febrer L’hora del conte: Les disfresses encontades amb la Sandra 

Rossi. 
- Dilluns 29 de febrer Club de lectura juvenil: Així és la vida Carlota de la Gemma 

Lienas. 

  

MARÇ 2016  

- Dimarts 1 de març Club de lectura en català: El nom de la rosa de l’Umberto Eco. 
- Dimarts 1 de març visita escolar (P3). 
- Divendres 4 de març visita escolar (P5). 
- Divendres 4 de març Xerrada-taller Les relacions entre germans a càrrec de 

Camins, emocions i aprenentatge. 
- Dissabte 5 de març Taller Minimúsics, música en família amb l’Albada Blay. 
- Dimarts 8 de març Club de lectura infantil: Tota la veritat dins meu de la Julie 

Berry. 
- Dimecres 9 de març trobada del grup de treball d’infantil de la nostra zona: 

Esmorzars infantils. 
- Dijous 10 de març Xerrada Viatge al cicle menstrual amb la psicòloga en salut 

sexual, l’Anna Sàlvia. 
- Divendres 11 de març L’hora del conte especial dia de la dona: Elenita i Rosa 

Caramel amb la Vivi Lepori. 
- Dijous 17 de març Taller de l’Ou de Pasqua. 
- Divendres 18 de març Club de lectura en francès: Entre les murs de François 

Bégaudeau. 
- Divendres 18 de març Taller familiar Com fer un hort urbà a càrrec de l’Ester 

Casanovas. 
- Dimecres 23 de març inici de l’exposició Energia per a tothom cedida per l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

   

ABRIL 2016 

- Divendres 1 d’abril Construïm un molinet de vent, amb la col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

- Dilluns 4 d’abril Xerrada La piràmide esglaonada de Saqqara, a càrrec d’Enric 
Bondia Domper. 

- Dilluns 4 d’abril Club de lectura juvenil: Nima el xerpa de Namtxe del Josep 
Francesc Delgado. 

- Dimarts 5 d’abril Club de lectura en català     : La bicicleta estàtica de Sergi 
Pàmies. 

- Els dies 7, 14, 21 i 28 d’abril Taller Viu la visa ordinària de manera extraordinària. 
Empren un nou cicle de la teva vida, a càrrec de la coach Imma Pagès. 

- Divendres 8 d’abril Club de lectura infantil: El contador de contes de l’Hector Huhg 
Munro. 

- Divendres 8 d’abril L’hora del conte: Jo sóc l’Elmer, amb la Gina Clotet. 
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- Dissabte 9 d’abril Taller de massatge sonor musical:  Sons per a nadons, a càrrec 
d’Alquimia musical. 

- Dissabte 16 d’abril Obra de teatre Fòrum  L’assetjament escolar i pels infants Taller 
d’Emocions, a càrrec d’Eduquem en família. 

- Dilluns 18 d’abril visita escolar (P5). 
- Dimarts 19 d’abril visita escolar (P3). 
- Dimecres 20 d’abril tarda de contes amb les Àvies de Begues, a càrrec de l’Espai 

Nou de la gent gran. 
- Dijous 21 d’abril visita escolar (P4). 
- Dijous 21 d’abril L’hora del conte especial Sant Jordi: La vertadera llegenda de Sant 

Jordi, a càrrec del Cargol Barbut. 
- Dimecres 22 d’abril Revetlla de Sant Jordi amb activitats per a adults: Monòlegs i 

lectura de narracions breus, Taller de la Paraula, Recital de poesia i actuació de 
Gospel; i activitats per a infants: Taller de scrap, Taller del drac, Taller de la Rosa de 
Sant Jordi, taller del punt de llibre, actuació musical i actuació de la Coral infantil. 

- Els dies 25, 26, 27 i 28 d’abril Fòrum d’autor amb els alumnes de l’Escola Sant 
Cristòfor. Trobades a la biblioteca amb els autors que han llegit a classe: Anna 
Manso, Pau Joan Hernández, Elisenda Roca, Marta Balaguer, M. Àngels Juan 
Miquel  i Joles Sennell. 

- Divendres 29 d’abril L’hora del conte: En Bum i el tresor del pirata, a càrrec de la 
Companyia Homenots. 

  

 MAIG 2016 

- Dilluns 2 de maig Club de lectura juvenil: Ales de foc de la Laura Gallego. 
- Dimarts 3 de maig Club de lectura en català: Viatge d’hivern a Madeira del Jaume 

Benavente. 
- Dimecres 4 de maig Visita guiada per a la gent gran. 
- Divendres 6 de maig Club de lectura infantil. 
- Dimecres 11 de maig visita escolar de 3r i 4t de primària. 
- Divendres 13 de maig  L’hora del conte: Menjacabòries amb la Gina Clotet. 
- Divendres 13 de maig  Xerrada: Dieta, exercici físic i càncer, a càrrec del Dr. Antoni 

Agudo. 
- Dijous 19 de maig  Taller de manualitats amb material reciclat. 
- Divendres 20 de maig Xerrada Taller : Emocions en família, a càrrec de Camins. 
- Divendres 20 de maig Club de lectura en francès: La maladie de Sachs de Martin 

Winckler. 
- Dimecres 25 de maig visita escolar d’educació infantil P4. 
- Dissabte 21 de maig trobada amb les famílies de l’Espai de debat educatiu per 

parlar de Les noves tecnologies amb la Dra. Jesús Comellas. 
- Divendres 27 de maig L’hora del conte: Contes per a valents i porucs a càrrec de la 

Vivi Lepori. 
- Dissabte 28 de maig Taller minimúsics: música en família, a càrrec de l’Albada Blay. 
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JUNY 2016 

- Dissabte 4 de juny Laboratoris de lectura: Expedient panxa plena: el cas del llop 
ferotge  amb la Marta Roig. 

- Dilluns 6 de juny Club de lectura juvenil: La nova vida de Bluebell Gadsby, de 
Natasha Farrant. 

- Dimarts 7 de juny Club de lectura en català: Cambres d’àcer inoxidable del Ferran 
Torrent. 

- Djous 9 de juny Xerrada literària Shakespeare, centre de la literatura occidental a 
càrrec de Marc Fernàndez Cuyàs. 

- Divendres 10 de juny L’hora del conte i taller: Els fils invisibles amb la Gina Clotet. 
- Dissabte 11 de juny L’hora del conte de 0 a 3 anys: Mà i manetes,  amb la Sandra 

Rossi. 
- Divendres 17 de juny L’hora del conte: El Gnom amb el Cargol Barbut. 
- Divendres 17 de juny Club de lectura en francès: L’Éducation d’une fée de Didier 

van Cauwelaert. 
- Dimarts 21 de juny Taller de manualitats, farem un coet de Sant Joan. 
- Dimecres 29 de juny Celebrem el segon aniversari de la Biblioteca amb l’espectacle 

Els sons de l’univers, a càrrec d’Alquimia musical. 
- Del 20 de juny al 8 de juliol Exposició Dones del món: Llar i feina a Barcelona. 

   

JULIOL 2016 

- Dilluns 4 de juliol Club de lectura juvenil: Viatge a la fi del món del Henning 
Mankel. 

- Dimarts 5 de juliol Club de lectura en català: Els contes més bells del Herman 
Hesse. 

- Dimarts 5 de juliol taller de decoració de samarretes. 
- Dijous 14 de juliol taller d’Scrap a càrrec de Papallona Scrap. 
- Divendres 15 de juliol L’hora del conte i taller, Allà on viuen els monstres a càrrec 

de la Gina Clotet. 
- Dimarts 19 de juliol taller de manualitats, decorarem pots amb sal de colors. 
- Fins el 8 de juliol Exposició Dones del món: Llar i feina a Barcelona. 

  

AGOST 2016 

- Dilluns 1 d’agost hora del conte i taller: Quatre petites cantonades de no res,  a 
càrrec de la Lydia de Juana. 

- Dimarts 2 d’agost hora del conte i taller: El punto,  a càrrec de la Lydia de Juana. 
- Dimecres 3 d’agost hora del conte i taller: De què fa gust la lluna?,  a càrrec de la 

Lydia de Juana. 
- Dijous 4 d’agost hora del conte i taller: El globito rojo,  a càrrec de la Lydia de 

Juana. 
- Divendres 5 d’agost hora del conte i taller: La pequeña oruga glotona,  a càrrec de 

la Lydia de Juana. 
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 SETEMBRE 2016 

- Divendres 9 de setembre L’hora del conte i taller: La Witika, filla dels lleons a 
càrrec d’Umpalumpa. 

- Divendres 16 de setembre L’hora del conte: Contes sorprenents a càrrec de la Sara 
Genovart. 

- Dissabte 17 de setembre L’hora del conte: Qui viu aquí a càrrec de la Sandra Rossi. 
- Dilluns 19 de setembre Club de lectura juvenil: Màgia d’una nit d’estiu, de la Maite 

Carranza. 
- Divendres 23 de setembre Xerrada/Taller Intel·ligències múltiples, a càrrec de 

Camins emocions i aprenentatge. 
- Dijous 29 de setembre Taller grans i petits a la biblioteca, lectura de poemes i 

contes pels infants a càrrec de la gent gran de Begues. 
- Dijous 29 de setembre Xerrada La saviesa emocional, a càrrec de Camins emocions 

i aprenentatge. 
- Divendres 30 de setembre L’hora del conte i taller: Anem a caçar un ós a càrrec 

d’Umpalumpa. 

OCTUBRE 2016 

- Dimarts 4 d’octubre  Club de lectura en català: L’ombra del vent de Carlos Ruíz 
Zafón. 

- Dimecres 5 d’octubre Club de lectura infantil: primera trobada. 
- Divendres 7 d’octubre L’hora del conte: Històries principesques a càrrec de la 

Sandra Rossi. 
- Dissabte 8 d’octubre presentació del llibre Poemista de la poeta Georgina Castillo, 

un acte amb poesia, música i dansa. 
- Divendres 14 d’octubre L’hora del conte i taller: L’ou de l’ericó a càrrec 

d’Umpalumpa. 
- Dissabte 15 d’octubre Taller de minimúsics en família a càrrec de l’Albada. 
- Dijous 20 d’octubre Taller de tardor, farem un fanalet decorat amb fulles. 
- Divendres 21 d’octubre visita escolar de primer d’ESO. 
- Dissabte 22 d’octubre Laboratori de lectura Hi havia una vegada a càrrec de la 

Marta Roig. 
- Dilluns 24 d’octubre Club de lectura juvenil: Graceling de la Kristin Cashore. 
- Divendres 28 d’octubre L’hora del conte i taller: Crictor a càrrec d’Umpalumpa. 
- Els dies 5, 17, 19 i 26 d’octubre visites escolars amb l’hora del conte d’educació 

infantil. 

 NOVEMBRE 2016 

- Dimecres 2 de novembre Club de lectura infantil: El viatge d’En Max de David 
Gauthier. 

- Divendres 4 de novembre Club de lectura en francès: Juste avant le bonheur  de 
l’Agnès Ledig. 

- Divendres 4 de novembre Xerrada Motivem per aprendre, a càrrec de Camins 
emocions i aprenentatge. 
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- Dissabte 5 de novembre L’hora del conte: A dormir Marina...  a càrrec de la Sandra 
Rossi. 

- Dimarts 8 de novembre Club de lectura en català: El petit príncep de Antoine Saint-
Exupéry. 

- Divendres 11 de novembre L’hora del conte: La gran fàbrica de les paraules  a 
càrrec d’Umpalumpa. 

- Dissabte 12 de novembre Taller Agafem el cabàs, a càrrec de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

- Dilluns 14 de novembre Club de lectura juvenil: El secret de Caterina Cremec de 
Lourdes Boïgues. 

- Divendres 18 de novembre Conferència L’Ictus i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques amb motiu de la Marató de TV3. 

- Divendres 25 de novembre L’hora del conte: La família Garri, conte sobre la 
temàtica de la violència de gènere,  a càrrec del Cargol Barbut. 

- Divendres 25 de novembre Taller “La Caixa de la tardor” i Xerrada-taller per pares i 
mares. 

- Els dies 2 i 9 de novembre visites escolars dels alumnes de secundària. 

   

DESEMBRE 2016 

- Divendres 2 de desembre Club de lectura en francès: Un lieu incertain de Fred 
Vargas. 

- Divendres 2 de desembre L’hora del conte en català i anglès amb motiu de l’any 
Roald Dahl: It’s story time a càrrec de la Vivi Lepori i la Rebecca Gale. 

- Dimarts 13 de desembre Club de lectura en català: Paula de la Isabel Allende. 
- Dimecres 14 de desembre Club de lectura infantil: El viatge d’En Max del David 

Gauthier. 
- Divendres 16 de desembre L’hora del conte: El Qüentilador a càrrec de l’Ós 

Mandrós. 
- Dissabte 17 de desembre Taller de minimúsics en família a càrrec de l’Albada. 
- Dilluns 19 de desembre Club de lectura juvenil: Noel et busca de l’Àngel Burgas. 
- Dimarts 20 de desembre Taller de Mandales de Nadal, decorarem l’arbre de Nadal. 
- Dijous 22 de desembre Taller de contes sobre la pell (amb massatge infantil) a 

càrrec de la Natàlia Molina. 
- Divendres 23 de desembre Espectacle familiar L’egoisme gegant a càrrec de 

Pengim Penjam. 
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7.3. L’any 2016 en imatges 

 

Us mostrem unes quantes imatges que il·lustren algunes de les activitats que hem fet 
durant el 2016. 

 LES EXPOSICIONS: 
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ELS CLUBS DE LECTURA: 
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LES HORES DEL CONTE: 
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ELS NOSTRES TALLERS: 
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LES VISITES ESCOLARS: 
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 LES XERRADES: 
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EL SEGON ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA: 

 

LA REVETLLA DE SANT JORDI: 

Els Combos a càrrec dels alumnes d’Estudi d’arts:  
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La Coral Infantil Montau: 

 

 

Recital de poesia amb la Font de poemes:  
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Taller La Paraula a càrrec de les alumnes del taller d’escriptura:  

 

Monòlegs i lectura de narracions breus dels alumnes del SES de 
Begues: 
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La New Begues Gospel Choir d’Estudi d’Arts: 

 

Tallers infantils: Taller de Scrap, Taller Fem un drac, La rosa de Sant 
Jordi. 

 

 


