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0. INTRODUCCIÓ
La biblioteca Fages de Climent de Figueres és un espai cultural dinàmic, educatiu, de
promoció de la lectura i de cohesió social, un servei públic gratuït obert a la ciutadania.
Els serveis bibliotecaris a Figueres, una població de 46.654 habitants, segueixen essent
proporcionats únicament per la Biblioteca Fages de Climent, inaugurada el 2 de juliol de
2000, en un edifici de 1.400 metres quadrats de superfície i 46 hores d’obertura
setmanals.
És un espai d’ús continuat. El nombre de visitants del 2019 ha sigut de 136.129, un 1,09%
superior a l’any anterior. Destaquem així mateix l’increment del 16,98% d’altes de
carnets, un total de 1.322 carnets nous.

Superfície útil d'ús bibliotecari (m2)
Total de fons (volums)
Hores obertura/any
Visitants

1.362
121.940
2.040
136.129

La promoció de la lectura i la col·lecció a través de recomanacions i activitats de foment
cultural ha estat la principal línia de treball al llarg de l’any 2019, seguida de la difusió i
dinamització dels serveis a través de les xarxes socials.
L‘equip de la biblioteca ha treballat amb voluntat de servei públic i de ser pròxim a la
ciutadania.
Aquesta memòria pretén ser un resum de la feina feta i s’hi destaca el que ha tingut
més impacte tant a nivell de ciutadania com de gestió interna.
Informe interanual de dades d’impacte

Imatge de l’informe interanual de dades d’impacte generat pel programa Síntesi, un sistema d’informació
d’abast nacional ideat amb la finalitat de facilitar la recollida, explotació i difusió de les dades estadístiques de
les biblioteques públiques de Catalunya.
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1. PROMOCIÓ
COL·LECCIÓ

DE

LA

LECTURA

I

LA

La promoció de la lectura entre la ciutadania i el seu reforç l’entorn digital ha estat un
dels principals objectius de l’any 2019. A banda de promoure la lectura com a fet
individual, s’han programat un ampli ventall d’activitats de dinamització lectora.
Activitats

440

Participants de les activitats

12.712

Conferències i presentacions

96

Hores del conte

39

Clubs del lectura

121

Visites guiades

107

Exposicions

8

Cursos i tallers

25

Audicions i representacions

12

Activitats de cessió de sala

32

Els clubs de lectura
Al llarg del 2019 s’ha dut a terme l’activitat relacionada amb els 14 clubs de lectura
organitzats per la pròpia Biblioteca, que proposen orientacions variades per tal de donar
cabuda a un ventall de lectors i lectores el més divers possible. Els clubs de lectura son
conduïts per professionals que són lectors àvids i bons coneixedors de la matèria en la
que es basa el Club de Lectura que coordinen.
Es van acabar de portar a terme les sessions del curs 2018-2019 i es van iniciar les
primeres sessions del curs 2019-2020. Tot plegat ha sumat 121 trobades i 1.894
assistents.
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D’un curs a l’altre cal destacar l’ampliació de trobades en els clubs de teatre (Llegir el
teatre) i òpera (LiceuBIB), combinades amb sortides, així com l’ampliació del fons
d’òpera i teatre. El club Llegir el Teatre i Figueres a Escena, en estreta col·laboració, han
programat diverses activitats i els membres del club de lectura han gaudit de
descomptes en el preu de les entrades a algunes representacions. El Cineclub Diòptria i
l’Aula de Teatre són dues altres entitats figuerenques amb les que s’han establert
lligams.
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Els clubs portats a terme són:
Club de lectura infantil 3r, 4rt, 5è i 6è de primària, 1 Club de lectura Juvenil, 3 Clubs de
Lectura de Narrativa, 1 Club de Lectura Experimental (amb comentari de les lectures a
través d’un grup a Facebook), 1 Club de Lectura de Poesia, 1 Club de Lectura Llegir el
Teatre (on es llegeixen textos vinculats tant amb la programació de Figueres a Escena,
com amb la del Teatre Nacional de Catalunya), 1 Club Musical i de Lectura LiceuBIB, 2
Clubs de Lectura Fàcil.

Clubs de lectura externs
Durant al 2019 es va donar suport a diferents clubs de lectura externs que s’organitzen
en pobles de la comarca, associacions o entitats figuerenques, escoles i instituts i centres
cívics. La nostra tasca és la d’organitzar conjuntament la programació dels clubs i
gestionar la petició dels lots demanats, amb el control de préstec i retorn. També donem
assessorament del funcionament dels clubs, tot tipus de material de difusió i contacte
amb autors, si s’escau.
Aquest servei es dona seguint el curs escolar, per tant al llarg del 2019 s’ha realitzat
suport a la part final del curs 2018-2019 i s’ha iniciat el curs 2019-2020. Aquests són els
clubs a qui s’ha donat suport:
Entitats:
ACAE, Fundació Clerch i Nicolau, Fundació Vergés Ginjaume
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Centres educatius:
CFA Tramuntana (Escola d’Adults del Centre Penitenciari), Oficina de Català de Figueres,
Escola Anicet de Pagès, Escola Cor de Maria, Escola del Far d’Empordà, Escola Joaquim
Cusí, Escola Josep Pallach, Escola Llagut (St. Pere Pescador), Escola de Navata Escola,
Escola Pous i Pagès, Institut Alexandre Deulofeu, Institut de Cadaqués, Institut
Cendrassos, Institut Ramon Muntaner, Institut Narcís Monturiol, Institut Olivar Gran i
Institut de Vilafant.
Centres cívics
Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres.
Pobles:
Armentera, Cabanes, Darnius, Espolla, Lladó, Riumors, Sant Pere Pescador i
Vilamaniscle.
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Hores del conte
Al llarg de l’any 2019 s’han realitzat un total de 39 sessions d’Hores del Conte amb
l’objectiu de transmetre el plaer de la lectura als infants. Adreçades a les famílies, les
Hores del conte per a infants menors de 3 anys tenen lloc 2 cops al mes, els divendres a
la tarda. El 2019 s’opta pel desdoblament de les sessions, a les 17h i a les 18h, per tal
d’oferir una major qualitat de l’experiència a les famílies i no excedir l’aforament de la
sala d’actes on té lloc l’activitat. Pel que fa a les Hores del conte adreçades a infants
majors de 3 anys, es realitzen 1 vegada al mes els dissabtes a les 11h del matí. A partir
del setembre, l’horari és a les 12h del matí. Aquest canvi d’horari permet encabir, si
s’escau, dues activitats els dissabtes.
El nombre d’assistents total ha estat de 2.547 assistents.

Presentacions de llibres
Al llarg del 2019 s’han celebrat 44 presentacions de llibres, que denoten la vitalitat del
sector editorial. En la majoria d’aquests actes, hi prenen part autores i autors locals, així
com també historiadors, filòlegs, periodistes… i membres del teixit associatiu de la
ciutat, esdevenint una mostra del pluralisme de la vida cultural figuerenca.
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Autores i autors convidats
Des de la Biblioteca es convida regularment a escriptores i escriptors a participar en els
clubs de lectura on es comenta la seva obra, promovent l’intercanvi d’opinions entre
autors i lectors, així com una experiència de lectura més completa pels integrants del
club. El 2019 hem comptat amb la participació de: M. Mercè Cuartiella (CL Narrativa),
Raül Garrigasait (CL Experimental), Mercè Jordà Manela (CL Narrativa), Marta MarínDòmine (CL Narrativa), Miquel Martin (CL Experimental), Josep M. Sala-Valldaura (CL
Poesia), Carles Sala i Vila (Cloenda CL Infantils), Mariona Seguranyes (CL Narrativa), Joan
Manuel Soldevilla (CL Narrativa), Helena Tornero (CL Llegir el Teatre) i Rosa Vilanova (CL
Poesia).
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PRESCRIPCIÓ LECTORA
Un altre dels aspectes que reben una especial atenció dins del foment de la lectura, és
el de dur a terme una activa i continuada activitat de prescripció lectora per tal
d’encoratjar lectores i lectors a la descoberta de noves propostes literàries.

Recomanacions setmanals de lectura
Setmanalment es reslitzen propostes de lectura a través de ressenyes elaborades pels
membres de l’equip de la biblioteca, que s’exposen juntament a l’exemplar del llibre en
qüestió a la secció de recomanacions de la planta 0 de la biblioteca. Així mateix, les
ressenyes són compartides a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram),
depassant d’aquesta manera l’àmbit de la biblioteca, i propiciant la relació tant amb
autores i autors, com amb les editorials.
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Prescripció lectora personalitzada des del taulell
Ja sigui a petició directa dels usuaris o a iniciativa del personal bibliotecari, també es
realitza una activa tasca de prescripció lectora des del taulell de préstec, atenent sempre
al perfil dels lectors i als seus gustos i interessos. Des del taulell de préstec també es du
a terme la promoció i informació als usuaris del servei d’eBiblio, plataforma que dona
un servei de préstec de llibres electrònics, de revistes, de pel·lícules, descàrrega
d’audiollibres i accés a documentals, música, a enciclopèdies, i a idiomes. Té més
100.000 títols en diferents formats i temàtiques, disponibles en català, castellà, francès,
anglès, alemany, etc.

Aparadors culturals
Els aparadors culturals són també una manera de promoure la lectura sobre temàtiques
i autors i autores en concret, i solen respondre a efemèrides literàries, dates
assenyalades, actes de ciutat, seccions concretes de la col.lecció, obituaris… A cada
planta de la biblioteca poden trobar-s’hi aparadors culturals relacionats amb la part de
la col.lecció que li és pròpia. Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, es realitza un aparador
excepcional que s’ubica a la façana de vidre de la biblioteca per tal de donar visibilitat
als autors i autores locals que han publicat llibre aquell any.
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Activitats de prescripció lectora
Al llarg del 2019 s’han ofert propostes culturals amb la voluntat de què el públic assistent
hi pugui obtenir un ampli ventall de recomanacions literàries.
El 5 de març va tenir lloc una taula rodona que sota el títol “Llibres i edició, tres projectes
en clau femenina” va aplegar a les editores Maria Bohigas de Club Editor, Laura Huerga
de Raig Verd, i Elisabet Riera de Wunderkammer, que moderades per Cristina Jutge, van
recomanar nombrosos títols dels seus respectius catàlegs i van parlar de la tasca que
duen a terme al capdavant de les editorials que dirigeixen.
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El 30 de setembre va tenir lloc la inauguració del nou curs dels Clubs de lectura amb una
xerrada a càrrec d’Ignasi Aragay, director del suplement literari Ara Llegim, que
recomanà al públic assistent un ampli nombre de lectures que, posteriorment, van ser
compartides a través de les xarxes socials de la biblioteca.

El 2 d’abril, vam acollir la xerrada sobre “El cànon de la literatura infantil i juvenil” dels
professors Daniel Genís i Joan Manuel Soldevilla.

Conferències i activitats de divulgació cultural: artístiques, científiques,
filosòfiques
Amb la voluntat de depassar l’àmbit literari i apropar les usuàries i usuaris a matèries i
disciplines que també són representades al fons bibliogràfic de la biblioteca, s’han
organitzat diversos cicles i conferències entorn al cinema, la filosofia, la ciència, la
dansa...
Aprofitant la creixent demanda de llibres que han inspirat sèries televisives d’èxit, es
programa un cicle de literatura i sèries televisives a càrrec de Jordi Dorca, tècnic del
Museu del Cinema de Girona i crític cinematogràfic, una gran oportunitat de parlar de
llibres aprofitant un fenomen de masses global que no para de créixer.
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També es duu a terme el cicle de conferències sobre filosofia “Què hem aconseguit
filosofant al segle XX?” càrrec dels joves filòsofs Max Pérez i Alba Padrós, que van posar
de relleu les relacions de la filosofia amb la ciència, la tecnologia, la societat i la cultura.

Com ja és habitual, el mes de juny la biblioteca es va sumar novament al projecte
"Biblioteques amb DO", maridant els vins de diversos cellers de la DO Empordà amb
propostes relacionades amb la literatura. L’edició de 2019 proposà quatre propostes de
caire divers que van tenir lloc a la terrassa del primer pis. El públic assistent va poder
gaudir del concert dels Homes de filferro, Jordi Casals i Sebastià Roig, que oferiren
cançons pròpies i versions basades en poetes empordanesos i temes relacionats amb els
vins; dels jocs de paraules relacionats amb el lèxic del món del vi de Miquel Sesé; d’un
recorregut per l’àmplia i diversa geografia catalana dedicada al vi a partir del diàleg entre
l'enòleg Àngel Garcia Petit, i la sommelier Fina Juez; i d’un espectacle creat a partir del
17
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muntatge teatral basat en el poemari “El poble” de Miquel Martí i Pol, on la poesia i el
vi es fusionaren.
El projecte "Biblioteques amb DO" va néixer l’any 2013 a iniciativa del Servei de
Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i té com a
objectiu dinamitzar l’espai bibliotecari amb activitats i propostes per a tots els públics
que mostren els trets característics de cada territori vitivinícola.

18

X

El mes de juliol es van programar dues propostes de dansa en el marc del Festival
“Figueres es MOU”, una conferència ballada sobre la història de la dansa moderna i
contemporània a càrrec de Toni Jodar, un dels ballarins més representatius de la dansa
contemporània a Catalunya, i “Olor de menta” una peça inspirada en els poemes
escènics de Joan Brossa amb motiu de la celebració dels 100 anys de naixement del
poeta. Un espectacle inclòs dins del projecte “Balla'm un llibre” del Servei de
Biblioteques de la Generalitat, un cicle de coreografies curtes basades en textos literaris
que son presentades i interpretades a les sales de lectura.

El 4 de desembre, amb motiu de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements
Químics, la investigadora i professora de química de la UdG, Sílvia Simon, oferí una
conferència sobre la Taula Periòdica.
Així mateix, la biblioteca ha acollit activitats organitzades per entitats externes, com ara
el 6è Cicle de lectures comentades de textos literaris “Els escriptors catalans a l’exili”
d’Òmnium Cultural Alt Empordà.
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PROGRAMES ESPECÍFICS DE LECTURA I SUPORT A L’APRENENTATGE
La biblioteca a les llars d’infants
Dins de la vuitena edició del projecte de “La sala infantil a les llars d’infants” es van
desenvolupar un seguit d’actuacions que destaquem:
• 5 lots de llibres rotatius i en préstec temporal per a les 4 llars municipals i l’Espai
familiar.
• 1 visita guiada a les famílies dels Espais familiars
• 2 sessions dobles de contes per a nadons per a les famílies de les llars i espais
familiars.
• Participació dels alumnes TEI de l’Institut Muntaner: visites de preparació de
material, participació en els contes per a nadons i entrega dels lots de llibres a
les llars d’infants.

Assessorament a les biblioteques escolars
Durant els mesos de gener a maig vam acabar l’assessorament i suport a quatre
biblioteques escolars: Joaquim Cusí i Furtunet, Carme Guasch i Darné, M. Àngels Anglada
i Anicet de Pagès i de Puig.
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Vam continuar amb les visites i recomanacions de millora de les seves biblioteques,
entrega d’un lot donatiu del Servei de Biblioteques, i la realització d’una petició de
compra i entrega de llibres per valor de 500 euros.
Tres biblioteques es van beneficiar del projecte organitzat pel Servei de Biblioteques de
la Diputació de Girona i una quarta va rebre l’ajut econòmic de la pròpia biblioteca.
Durant els mesos de novembre a desembre es va iniciar una segona edició del projecte
“Assessorament i suport a les biblioteques escolars”, amb les primeres visites per
explicar el projecte i decidir el pla d’acció de millora de les biblioteques escolars.
En aquesta segona edició les escoles que hi participen són: Joaquim Cusí, que repeteix,
Josep Pous i Pagès i Sant Pau.

Visites guiades a escolars
El 2019 s’han realitzat 90 visites escolars amb un total de 3.055 assistents. La majoria de
visites són d’educació infantil i primària.

Lots de llibres per les escoles
A la Biblioteca de Figueres tenim un total de 13 lots de lectures, amb una quantitat que
varia de 12 a 20 exemplars segons el lot.
4 lots per a cicle infantil i mitjà (6 - 9 anys), 8 lots per a cicle superior (9 - 12 anys) i un
lot juvenil.
S’han fet 40 préstecs de lots a escoles.
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Ressenyes al suplement Diàlegs
Durant el 2019, conjuntament amb la resta de biblioteques de l’Alt Empordà i dins el
projecte BibliotecAE vam participar en la redacció i gestió de les ressenyes que van
aparèixer als Diàlegs d’Educació del Setmanari Empordà:
Un total de 18 ressenyes incloses als números 84 - 89.

Suport als estudiants del TDR
Es continua oferint un suport a la recerca als estudiants que estan realitzant el TDR.
Aquest 2019 ha estat un any en el que s’ha consolidat l’estratègia de combinar
l’assessorament presencial amb el virtual, oferint per correu electrònic una selecció de
recursos digitals especialitzats (articles, tesis, treball de final de grau…) i actualitzacions
de recursos de les àrees d’interès del TDR.
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EXTENSIÓ BIBLIOTECÀRIA
Bibliopiscina
Enguany el servei de bibliopiscina només es va dur a terme durant les tres primeres
setmanes de juliol, en l’horari de 15.30h a 19.30h.
De les xifres recollides es desprèn que 151 persones es van apropar a triar algun llibre,
revista o diari a la zona de la bibliopiscina, essent una gran part lectors infantils.
Els usuaris tenien a la seva disposició novel·les, una gran varietat de contes infantils,
còmics, revistes i la premsa comarcal. Els contes per als més petits i les revistes han
tingut com sempre molt bona acollida, hi ha més demanda de conte per a nadons de
menys de 3 anys. També hauríem de facilitar més llibres de joc i premsa diària.

Bibliopiscina 2019
Adults

Usuaris

Préstecs

34

48

Infants

117

316

Total

151

364

Llibres i contes
Revistes

Tipus doc.

341
19

La realització d’aquest servei sempre ha comptat amb l’Àrea d’Esports. De cares a oferir
el servei l’any 2020, caldria gestionar amb l’Àrea d’Esports la contractació d’un monitor
dels casals esportius dedicat a dinamitzar la bibliopiscina. El 2019 s’ha realitzat amb el
suport del personal contractat del programa Enfeina’t.
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Bibliohospital
Amb el suport de voluntaris de la Fundació Vergés Ginjaume i la Xarxa de voluntariat de
Figueres s’ha continuat el servei de préstec de llibres al Centre sociosanitari Bernat
Jaume i als pacients de l’Hospital de Figueres, ambdós gestionats per la Fundació Salut
Empordà.
El servei compta amb aproximadament 800 documents, en diferents suports (llibres,
revistes, cd’s i dvd’s). El fons es va renovant periòdicament. També s’atenen les peticions
que no es poden satisfer amb el fons disponible al sociosanitari amb el fons de la
Biblioteca.
Aquest 2019 hem millorat pel que fa a la classificació del fons. Hem etiquetat tots els
llibres per facilitar la tasca a les voluntàries.
El 2020 es procurarà canviar el mobiliari on està emmagatzemat el fons per facilitar la
tasca d’organització a les voluntàries.
El 2019 hem aportat llibres infantils per a la zona pediàtrica de l’Hospital.
El 2020 comptem ampliar el servei que oferim i programar activitats al voltant de la
lectura per dinamitzar la zona pediàtrica.

Centre Penitenciari Puig de les Basses
Dels donatius que rep La Biblioteca, se’n fa una selecció i es guarda aquell material que
pugui ser d’interès pels usuaris de la Biblioteca del Puig.
També es continua amb el préstec de documents del nostre fons que ens demanen.
Aquest 2019 no hi ha hagut demanda de visites guiades per interns en 3r grau. Es
restablirà contacte amb els educadors del centre el 2020.

Préstec a domicili
Durant el 2019 hem continuat oferint el servei de préstec a domicili per a persones grans
o amb mobilitat reduïda, portant la biblioteca a aquelles persones que no hi poden
arribar. Aquest servei es pot oferir gràcies a la xarxa de voluntariat de Figueres.
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2. LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL
Fons
Un dels rols tradicionals de la biblioteca és el de facilitar l’accés a la informació i al
coneixement, en qualsevol suport. La Biblioteca de Figueres compta amb una col·lecció
interdisciplinar de més de 120.000 documents. S’ha incrementat en un 3,80% respecte
de l’any anterior.

Fons de préstec
Total
Llibres i fullets

Fons exclòs

Total de fons

100.546

21.394

121.940

82.424

19.627

102.051

12

12

Manuscrits
Documents sonors

8.395

1.125

9.520

Audiovisuals

8.228

210

8.438

Doc. electrònics

627

66

693

Doc. cartogràfics

301

106

407

12

27

39

Música impresa

350

44

394

Altres documents

209

177

386

Documents gràfics

El fons de la biblioteca es va nodrint amb novetats editorials de totes les disciplines,
tenint en compte especialment l’actualitat, els avenços, les tendències i les necessitats
dels usuaris. També s’han comprat obres relacionades amb les efemèrides de l’any,
l’activitat cultural de la comarca, lectures obligatòries d’instituts o obres vinculades als
actes programats per la pròpia biblioteca.
Pel que fa a les obres de ficció, a més d’adquirir els llibres més venuts, s’han comprat
obres d’autors menys coneguts, però ben valorats per la crítica.
S’han adquirit un bon nombre d’audiollibres i de materials de lectura fàcil per a satisfer
les necessitats de lectura de persones amb diferents capacitats.
En la compra de DVD, la prioritat són les darreres estrenes, especialment les premiades
en festivals i similars, així com les desiderates dels usuaris.
Pel que fa a la compra de música en CD es tenen en compte les novetats, els artistes
catalans i especialment els vinculats a la comarca de l’Alt Empordà. També s’han
incorporat els materials suggerits i apadrinats pels músics del Cicle Paraula de Músic
2019.
Cada mes, s’incorporen una mitjana de cent cinquanta documents per adults (llibres i
audiovisuals) i al voltant de 70 documents per a infants. Les guies de novetats, es posen
a disposició dels usuaris en paper, es pengen a la web i se’n fa difusió per xarxes.
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Préstec
El volum de préstec del 2019 ha estat de 99.201 transaccions i el préstec de documents
electrònics a la plataforma ebiblio, 2.992. Probablement degut a les noves formes de
consum cultural i els nous sistemes de distribució de continguts que utilitzen les
generacions més joves, el préstec de documents físics de la biblioteca ha baixat un 3,13%
en relació a l’any anterior. Tanmateix, els préstecs de la plataforma digital ebiblio
segueixen anant a l’alça. Hi ha contribuït el fet d’haver-ne fet molta més difusió des de
taulell i de manera individualitzada.

Préstecs Ebiblio

2.992

Documents prestats

99.201

Llibres prestats

80.489

Dvd prestats

11.578

Cds prestats

3.678

Revistes prestades

2.617

Total préstec interbibliotecari

10.381

PI deixat

4.397

PI sol·licitat

5.984
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Transaccions de
préstec per tipus
d'usuari

Renovacions per
tipus d'usuari

Total préstecs per
tipus d'usuari

Usuaris de préstec total
Usuaris de préstec persones total
Infants i joves total
Infants total
Petits lectors (0-2 anys)
Infants (3-11 anys)
Joves (12-17 anys)
Adults total
Adults (18-29 anys)
Adults (30-64 anys)
Adults (+65 anys)
Altres persones (no desglossable)
Entitats total
Entitats biblioteques
Entitats cultura i lleure
Entitats educació
Entitats sanitat i serveis socials
Usuaris de préstec entitats (no
desglossable)

Actius

X

6.183
6.092
1.333
771
12
759
562
4.744
595
3.729
420
15
91
19
4
32
1
35

83.278
76.330
12.237
8.145
56
8.089
4.092
62.280
4.623
50.274
7.383
1.813
6.948
1.570
419
1.693
36
3.230

15.923
14.487
1.967
1.183
16
1.167
784
11.698
1.059
9.565
1.074
822
1.436
124
47
551
310
404

99.201
90.817
14.204
9.328
72
9.256
4.876
73.978
5.682
59.839
8.457
2.635
8.384
1.694
466
2.244
346
3.634
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Aquest any ha continuat la davallada de préstecs d’audiovisuals, especialment de
música.
2019

2018

Dvd prestats

11.578

14.206

Cds prestats

3.678

3.802

En tractar-se d’una tendència comuna a totes les biblioteques, des del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona s’ha impulsat un grup de treball de música format
per personal bibliotecari expert en música provinent de diverses biblioteques, en el qual
s’hi ha integrat la Biblioteca de Figueres. El grup de treball, després d’un període de
reflexió i debat sobre les àrees de música de les biblioteques, s’ha centrat en dues línies
de treball:
-

Fons (anàlisi, revisió i esporga, proposta d’especialitats, bibliografies)
Activitats (any 2020)

Les primeres reunions han tingut lloc el mes de novembre.
Com a resultat de l’entrada en funcionament d’aquest grup de treball, a la Biblioteca de
Figueres ja s’ha realitzat un primer anàlisi del fons musical i del seu ús per tal
d’incorporar-lo a les dades extretes de la resta de fons musicals de les biblioteques
participants en el programa pilot i a les posteriors conclusions.

A nivell d’actuació a sala, s’ha revisat la secció de música clàssica, d’uns 500 documents,
aproximadament.
Malgrat tot, un préstec de prop de 100.000 documents és una xifra alta i Figueres se
situa en segona posició de les biblioteques de poblacions amb nombre d’habitants entre
30.000 i 50.000.
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Préstec interbibliotecari
El préstec interbibliotecari posa a l’abast dels usuaris els llibres i altres documents dels
que no disposa la biblioteca. Es tracta d’un servei gratuït que suposa la circulació regular
entre biblioteques i la central de préstec del Servei de Biblioteques de Catalunya de
milers de documents. Així mateix, a través d'aquest servei, s'obtenen els lots de llibres
destinats als clubs de lectura, ja siguin de la pròpia biblioteca, o externs.

Canvis en la gestió del préstec interbibliotecari de lots de llibres
En aquest apartat el més destacable és que a partir de l’11 de març del 2019 es posa en
marxa una versió millorada del programari Cepselots, la plataforma a través de la qual
es realitzen les peticions, reserves, préstecs i altres accions amb els nostres lots per a
clubs de lectura.
A més la nova política de peticions inclou la limitació de lots (100 lots anuals en el nostre
cas i 75 a la resta de biblioteques) i l’establiment de períodes determinats inhàbils, és a
dir, en els quals no es serveixen lots, com per exemple del 15 d’agost al 15 de setembre.
Aquest fet fa limitar la quantitat de lots que s’ofereixen als clubs de lectura externs,
principalment escoles i instituts que ara només poden demanar tres lots per curs, un per
trimestre. Per aquest motiu, per d’abastir a tots els Clubs, ha calgut combinar les
peticions a CEPSE, a la Central de Girona i la petició individual a diferentes biblioteques.
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3. LA COL·LECCIÓ LOCAL
FONS DOCUMENTAL
A finals del 2019 la secció local compta amb un volum de 20.081 documents (5.538
prestables i 14.543 exclosos de préstec), que representa un 15,31% del fons global de la
Biblioteca. El total de préstecs anual dels documents de CL ha sigut de 1.197. Els volums
ingressen per compra, per donatiu o per intercanvi.
Pel que fa als donatius, s’ha continuat demanant la col·laboració dins i fora de Catalunya:
entitats, editorials, autors locals, ajuntaments, etc. per tal que ens fessin arribar llurs
publicacions de manera gratuïta. La resposta és normalment bona. Destaquem la
iniciativa de la Fundació Gala Salvador Dalí de fer-nos arribar un gran volum de
publicacions, la majoria catàlegs d'exposicions.

Del 2019 es ressalta la donació per part de la família de Maria Àngels Anglada de
documentació de l’autora que restava en el fons familiar1; el donatiu de documentació
diversa de la família Bonaterra Matas2; el lliurament de revistes dels anys setanta de la
biblioteca personal d’Eduard Puig Vayreda3; i la recepció, el desembre del 2019, de part
de la biblioteca patrimonial de la casa Fages de Figueres4.
Biblioteca Fages de Climent: “Una nova donació enriqueix el Fons Maria Àngels Anglada de la Biblioteca
Fages
de
Climent”,
23
d’abril
del
2019.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=39. Accedit 23 de març 2020.
2
Biblioteca Fages de Climent: “Jordi Bonaterra Vayreda realitza una donació de documentació a la
Biblioteca
de
Figueres”,
21
de
març
de
2019.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=391. Accedit 23 de març de
2020.
3
Biblioteca Fages de Climent: “La Biblioteca de Figueres incorpora una col·lecció de revistes dels anys
setanta de la biblioteca particular d’Eduard Puig Vayreda”, 4 d’octubre de 2019.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=409. Accedit 23 de març de
2020.
4
Biblioteca Fages de Climent: “La Biblioteca de Figueres rep en donatiu un important fons d'obres de la
biblioteca
patrimonial
de
la
Casa
Fages”,
20
de
desembre
de
2019.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=415. Accedit 23 de març de
2020.
1
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Amb motiu de la 15 edició de la ja nostrada trobada internacional de poesia d’acció i
performance, La Muga Caula fa donació a la Biblioteca de Figueres d’un important
nombre de llibres relacionats amb la performance i l’art d’acció. Es tracta d’edicions
presentades al llarg dels anys en el marc de La Muga Caula, de petites edicions portades
a terme per LMC, de donacions realitzades pels propis artistes.

Tractament del fons
-

Catalogació de les novetats editorials, enregistraments sonors, vídeos i revistes
locals.

-

Classificació i inventari del fons Maria Àngels Anglada.

-

Classificació i inventari de la donació de la família Bonaterra Matas.

-

Classificació, inventari i catalogació de material menor (fulls volants, díptics,
tríptics, cartells fins a DINA4) d’entitats i organitzacions figuerenques i
programes de Fires, dels anys setanta fins a l’actualitat.

-

Classificació i inventari del material menor de pobles de l’Alt Empordà, dels anys
setanta fins a l’actualitat.

-

Classificació i inventari de cartells d’entitats i organitzacions figuerenques de
l’any 2019 i d’anys anteriors.

-

Inici de la de la descripció de la correspondència de la Biblioteca Popular dels
anys 1922-1948.
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-

Restauració dels “Àlbums Rubaudonadeu” i digitalització amb nous paràmetres
per part de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

-

Manteniment de la base de dades de duplicats.

DIFUSIÓ DEL FONS DOCUMENTAL
Exposicions i guies de lectura
La biblioteca ha organitzat les següents mostres i exposicions del seu fons de col·lecció
local:
Mostres i exposicions organitzades per la biblioteca:
-

Mostra del llibre Dalí delit Empordà: eròtic, esotèric, marxista de Josep Vallès
Rovira, del 28 de gener al 5 de febrer de 2019.

-

Exposició “Rafael Ramis, impulsor del sindicalisme de funcionaris de Catalunya”,
del 17 al 31 de juliol de 2019.

-

Mostra “Els llibres de La Muga Caula: De Duchamp a Brossa, una dèria pel llibre”,
del 10 al 28 de juny de 2019.

-

Mostra de manuscrits d’obra literària inèdita, fotografies i llibres de Josep Puig
Pujades, cedits per Adela Garrido, neboda neta de l’escriptor, del 21 d’octubre
al 16 de novembre de 2019, amb motiu del 70è aniversari de la mort de l’autor.

32

X

Exposicions on la biblioteca ha participat amb el préstec del seu fons:
-

Exposició "El país dels cuiners. De Ca la Teta a el Bulli", organitzada pel Museu de
l’Empordà, del 27 d’abril al 15 de setembre de 2019.

-

Exposició de llibres d'Eduard Puig Vayreda. “Congrés d’homenatge a Eduard Puig
Vayreda”, que organitzat per l’Institut d’Estudis Empordanesos, va tenir lloc el 4
i 5 d'octubre a l’Auditori dels Caputxins.

Exposicions itinerants que s'han creat amb fons de la biblioteca:
-

Exposició “Rafael Ramis, impulsor del sindicalisme de funcionaris de Catalunya”,
sis roll-ups, que han recorregut les biblioteques de Palafrugell, Roses, Palamós,
etc. i s’han exposat al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera i a l’edifici històric
de la UGT de Catalunya, situat a la Rambla Santa Mònica 10 de Barcelona.

Guies de lectura
-

Un any més i amb motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Jordi s’ha elaborat
la “Guia de Sant Jordi 2019” que conté totes les activitats literàries locals.
Accessible a la web de la biblioteca:
http://bibliotecadefigueres.cat/Public/CLocal/Guies/Files/Guiadelecturadefiniti
va(2).pdf
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Efemèrides
Per sumar-nos a la celebració dels 200 anys del naixement de l’il·lustre figuerenc
inventor del submarí, Narcís Monturiol, s’ha destinat un dels prestatges de col·lecció
local a la difusió dels llibres i biografies de l’inventor, recollits en una guia de lectura
actualitzada, disponible a la pàgina web de la Biblioteca:

http://bibliotecadefigueres.cat/Public/CLocal/Guies/Files/Guiadelectura_bicentenariN
arcisMonturiol_web2.pdf.
Enguany la Biblioteca de Figueres ha participat en l’organització dels actes
commemoratius del 70è aniversari de la mort de Josep Puig Pujades (1883-1949). Del
21 d’octubre al 16 de novembre es va poder veure, al vestíbul de la Biblioteca, una
mostra de manuscrits d’obra literària inèdita, alguns dels llibres de la biblioteca personal
de l’escriptor i fotografies del fons familiar, tota la documentació fou cedida per Adela
Garrido, neboda neta de Puig Pujades. La mostra va completar-se amb la conferència
“Ficció, realitat, testimoni i l'exili en l’obra literària inèdita de Josep Puig Pujades”, a
càrrec d’Anna Velaz, que a tenir lloc el 30 d’octubre a la Biblioteca. Per altra banda, Nati
Vilanova, va col·laborar en l’edició del suplement “Recordant Puig Pujades” publicat pel
setmanari Hora Nova:
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/SuplementHoraNova.pdf
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Aparadors
Al llarg del 2019 s’han pogut veure dos aparadors de temàtica local a l'expositor del
segon pis:
-

"Poesia d'autors locals": els llibres de poesia més recents (del 15 de març al 5
d'abril de 2019).

-

"L'Alt Empordà de novel·la": novel·les ambientades a la comarca (del 26 d'abril
al 17 de maig de 2019).

Reproducció del fons de la biblioteca en publicacions
Algunes de les publicacions, reportatges i conferències i exposicions on s’han prestat o
reproduït materials de la biblioteca són:
-

Alberes, 21 (primavera-estiu 2019) i 22 (tardor-hivern 2019).

-

Egea i Codina, Antoni. Llers. Girona: Diputació de Girona : Obra Social "la Caixa",
2019.

-

El País dels cuiners. De ca la Teta a El Bulli: [catàleg de l'exposició]. Museu de
l'Empordà del 27 d'abril al 15 de setembre de 2019. Figueres: Ajuntament de
Figueres ; El Papiol : Efados, 2019.

-

Font Tatxer, Josefina. Una Veïna de Figueres: històries de la República, la Guerra
i la postguerra a l'Empordà. Figueres: Norfeu, 2019.

-

Masanès, Cristina. «DOSSIER L’exili republicà, vuitanta anys- Escriptores a l’exili:
Aurora Bertrana, Maria Àngels Vayreda i Carme Montoriol». Revista de Girona,
[en
línia],
2019,
Núm.
315,
p.
87,
https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/359137 [Consulta:
3-02-2020].

-

Masanès, Cristina. El Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes: guia. Sant
Lluís: Triangle Postals, DL 2019.

-

Moreno Chacón, Manuel. Viatgers per les comarques de Girona: S. XV-XIX.
Girona: Diputació de Girona : Obra Social "La Caixa", 2019.

-

Olivé i Casademont, Dolors. Maià de Montcal i Dosquers. Girona: Diputació de
Girona : Obra Social "La Caixa", desembre de 2019.

-

Playà Maset, Josep. Fages Dalí: genis i amics. Figueres: Brau, 2019.

-

Societat Coral Erato de Figueres : pensament, esbarjo i cultura des de 1.862.
Figueres : Ajuntament de Figueres, 2019.

-

10 anys d'Alberes. Targetó de la celebració dels 10 anys de la revista Alberes amb
reproducció d'una fotografia de Lladó de l'àlbum Rubaudonadeu.
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-

Cicle de conferències “Any Sant de Sant Pere de Rodes”.

-

Documental “Salvador Dalí. Diaris de Joventut. 1904-1929” de la Fundació Gala
Salvador Dalí.

Treballs d'investigació i consultes bibliogràfiques dels fons
Alguns dels treballs d’investigació que s'estan duent a terme amb els fons de la
biblioteca, en els quals s’ha donat suport a la recerca són:
-

Consultes al fons Carme Montoriol. El TNC i l'editorial Arola preparen l'edició
completa del teatre de Carme Montoriol i han demanat reproduccions d'alguns
dels materials del fons d'aquesta autora dipositat a la Biblioteca.

-

Suport a la recerca sobre la premsa local a l'Alt Empordà que està fent Josep
Teixidor.

La biblioteca en línia
Al llarg d’aquest any s’ha incorporat al Regira la col·lecció digital d’Hora Nova dels anys
2017 i 2018 i una mostra de documents del fons Carles Fages de Climent.
La nova adreça del repositori Regira per accedir directament a les col·leccions
digitalitzades de la Biblioteca de Figueres és:
http://www.bibgirona.cat/regira/municipis/figueres/colleccions
A través de les xarxes socials de la biblioteca, s’ha seguit amb la difusió de la col·lecció
local i dels temes locals.
Mantenim un dossier de premsa que es pot consultar a:
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/figueresfagesdecliment/press
Continuem actualitzant la selecció de recursos en línia de temàtica local al web de la
biblioteca:
http://www.bibliotecadefigueres.cat/CLocal/CLLinks.aspx
I finalment, s’ha actualitzat i creat noves entrades a la Viquipèdia d’autors locals, com
per exemple Rafael Ramis i Romans, Helena Tornero, Oriol Morales i Pujolar, Albert
Carol i Bruguera, etc.
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Formació d’usuaris
S’han continuat duent a terme les visites de Batxillerat, on es mostren els serveis de la
Biblioteca a través de la nostra pàgina web i es fa especial incidència en els recursos
d’informació locals i generals més adients per a l’elaboració dels treballs de recerca. Així
mateix, un curs més s’ha donat suport individualitzat pel desenvolupament de treballs
recerca i de fi de grau.

El 26 de setembre del 2019 es va atendre la visita de les participants al Club de Lectura
de Taradell, les quals havien llegit la novel·la “Les closes” de Maria Àngels Anglada i
participaven en la dinamització duta a terme per Anna Perera, gràcies a l'acord entre
“Espais Escrits” i el servei de Biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya.
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ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

Itinerari Fages de Climent a l'Empordà
El mes de gener es va realitzar una sortida guiada seguint l'Itinerari literari Fages de
Climent a l'Empordà. El recorregut va ser guiat per Joan Ferrerós, filòleg i editor literari
de l'obra del poeta i va transcórrer per les poblacions de Llers, Avinyonet, Lladó, Arenys
d'Empordà, Sant Mori i El Far d'Empordà.
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Paraula de músic
En l’àmbit del projecte “Paraula de músic”, que té com objectiu dinamitzar el fons de la
biblioteca i donar suport a la música local, aquest 2019 s’ha pogut gaudir dels concerts
de Rusó Sala, el 29 d’agost de 2019 dins el marc del Festival Acústica, i de Big Ivanhoe,
el 24 d’octubre de 2019.
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Revetlla de Sant Jordi
Un any més la Biblioteca Fages de Climent de Figueres ha celebrat la Revetlla de Sant
Jordi, amb la voluntat d’aplegar el centenar d’autors i autores empordanesos que han
publicat llibre entre el Sant Jordi de 2018 i el de 2019. En aquesta ocasió, unes setmanes
abans de la data assenyalada, autores i autors ja van anar passant per la biblioteca per
a participar en la sessió de fotos que va dur a terme el fotògraf Àngel Reynal, en el marc
del projecte Empordoneses 2019 ideat per Pilar Farrés. El resultat es va poder veure al
llarg de la vetllada literària a través d’un muntatge audiovisual ideat per a l’ocasió.
Enguany les actrius Anabel Totusaus i Clara del Ruste, van amenitzar la trobada
irrompent de manera inesperada entre els assistents, talment com si es tractés d’una
escriptora i la seva agent literària que no havien estat convidades a l’acte.

Amb l’objectiu de donar la màxima visibilitat als autors i autores locals, la Biblioteca va
acollir un bon nombre de les presentacions dels llibres editats i, a la façana principal de
l’equipament, s’hi va poder veure un aparador que recollia la totalitat de les portades
dels llibres publicats.
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D’altra banda, el matí de la Diada de Sant Jordi la Biblioteca es van organitzar dues
sessions d’Hora del Conte a la placeta baixa de la rambla, a les 11 h i les 11.50 h, però la
pluja va impedir que es poguessin dur a terme.

VALORACIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES PEL 2019
-

Classificar, inventariar, catalogar i presentar el fons Maria Àngels Anglada. S’ha
finalitzat amb èxit.

-

Catalogar les caixes de fulletons. S’ha classificat, inventariat i catalogat totes les
caixes de fulletons d’entitats figuerenques.

-

Descriure la correspondència de la Biblioteca Popular dels anys 1922-1948 i ferla accessible per mitjà del Regira. S’ha descrit aproximadament un terç de la
correspondència.

-

Incorporar al Regira l’Hora Nova de l’any 2017 i 2018. El primer trimestre de l’any
es van incorporar al Regira els números de l’Hora Nova corresponents als anys
2017 i 2018.

-

Organitzar la VII Revetlla de Sant Jordi. La trobada d’autors locals va organitzarse i celebrar-se amb èxit .

-

Classificar, inventariar i catalogar el fons Martí Vives. No s’ha portat a terme.

-

Inventariar i descriure el contingut de retalls, “fullets”, etc. (sobres) que es
troben a l’interior dels llibres de la biblioteca de Montserrat Vayreda i el
contingut dels “Àlbums” i reculls de l’autora. No s’ha portat a terme.

ACCIONS PREVISTES PEL 2020
-

Exposició amb motiu de la commemoració del mil·lenari de l’Església Sant Pere
de Figueres.

-

Presentar el nou inventari del fons Maria Àngels Anglada.

-

Organitzar la VIII Revetlla de Sant Jordi.

-

Catalogar el material menor del pobles de l’Alt Empordà, de finals dels anys
setanta fins a l’actualitat.

-

Classificar i inventariar els cartells de pobles i acabar amb els de Figueres

-

Inventariar i catalogar els documents del donatiu de la Casa Fages de Figueres.
Procés de neteja i digitalització si s’escau. Fer el conveni de donació.
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-

Descriure la correspondència de la Biblioteca Popular dels anys 1922-1948 i ferla accessible per mitjà del Regira.

-

Catalogar el llegat Martí Vivès.

-

Incorporar al Regira nous continguts: Hora Nova 2019, documentació
relacionada amb Narcís Monturiol, fullets i fulletons antics, premsa, etc.

-

Donar-se d'alta a l'inventari col·lectiu “Premsa Catalana Digitalitzada”
(http://premsadigitalitzada.bnc.cat), actualitzar les dades de les capçaleres
digitalitzades, així com afegir les noves.
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4. ENTORN DIGITAL
Tallers TIC
Per segon any consecutiu, amb l’objectiu de minimitzar la bretxa digital i incrementar
les habilitats tecnològiques de la ciutadania, s’han proposat tallers d’alfabetització
digital gratuïts oferts a la població a partir de 16 anys.
Els tallers han tractat temes diversos:
Iniciació a les cerques a Internet, El correu electrònic: gmail (2 sessions), Iniciació al
processador de textos, Telèfons mòbils 1, Telèfons mòbils 2, Tauletes, Iniciació a
Internet, Els productes i serveis de Google, La informació al Google: Google Drive,
Participa a les xarxes socials: Facebook.
Són tallers de capacitació digital de durada breu, en format de 3 hores, amb limitació
d’assistents per poder oferir atenció més personalitzada. Es realitzen a la sala d’actes
que s’adequa com a aula de formació. El Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona, que n’ha assumit el cost, ha ofert a les biblioteques material per fer-ne difusió,
professorat, ordinadors portàtils o tauletes.

S’han realitzat 11 tallers, 6 al mes de gener i 5 al mes de juny. Hi van assistir 99 usuaris
en total i la valoració global dels assistents ha estat de 4,60 sobre 5.
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Bibliomakers
Durant els mesos de maig i juliol es van realitzar tres tallers de robòtica i pensament
computacional per a joves d’entre 13 i 17 anys. La proposta s’emmarca dins el projecte
“BiblioMakers”, sorgit a iniciativa del grup de recerca de la Universitat de Girona,
UdiGitalEdu i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.
L’objectiu és despertar l’interès pel pensament computacional, els robots, les arts
visuals, les matemàtiques, les històries, les llengües i la tecnologia entre els joves,
cobrint de manera transversal competències informàtiques, matemàtiques,
lingüístiques i artístiques i, al mateix temps, ensenyar a pensar d’una forma estructurada
i estimular el pensament creatiu, la consciència crítica i el treball en equip.
Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Mindstroms Activitat dissenyada per
introduir-se al món de la robòtica educativa a través de la plataforma LEGO Mindstorms.
Dilluns, 20, dimecres 22 i divendres 24 de maig de 2019 - Horari: de 16.30 a 18.00 h.
Aprenent amb Arduino Ús del kit d’Arduino CTC (Creative Technologies in the
Classroom). Dilluns, 1, dimecres 3 i divendres 5 de juliol de 2019 - Horari: de 16.30 a
18.00 h.
Inventa robots senzills amb LEGO WeDo Activitat dissenyada per introduir-se al món de
la robòtica a través de la plataforma LEGO WeDo. Dilluns, 8, dimecres 10 i divendres 12
de juliol de 2019 - Horari: de 16.30 a 18.00 h.
El nombre total d’assistents va ser de 33.
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Internet i wifi
El servei d’internet s’ofereix a través de 14 ordinadors de sobretaula amb diferents
funcionalitats:
● 2 PC de consultes ràpides (15 minuts de connexió)
● 1 PC moneder (prerecàrregues per a impressions)
● 2 PC consulta infantil (30 minuts de connexió, adreçat exclusivament a nenes i
nens de primària)
● 1 PC de sessió de 60 m. + escàner
● 8 PC de sessió de 60 m.
Aquest any s’han realitzat 18.870 sessions d’internet i 18.736 connexions a la wifi.
El servei d’Internet és un dels més utilitzats malgrat les mancances que tenim quant a
nombre d’ordinadors d’ús públic i la lentitud de la xarxa wifi. El 2019 es va incorporar un
nou ordinador que va proporcionar el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.
També hem continuat tenint a disposició del públic 4 tauletes amb accés a aplicacions
prèviament seleccionades, internet i ebiblio. A la sala infantil han estat molt utilitzades
per jugar.
A finals d’any les tauletes s’han retirat per restaurar-les i posar-les a disposició dels
usuaris pel préstec individual a dins de la biblioteca.
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5. COHESIÓ SOCIAL
La biblioteca com a espai públic obert i accessible a tothom té un paper important en la
cohesió social. És un punt de trobada de diferents col·lectius als que la biblioteca
garanteix la igualtat, tot fomentant-ne la socialització. Amb aquest objectiu, la biblioteca
ha ofert diversos serveis que fomenten la inclusió social i digital.

Internet com a eina de cohesió social
Amb la voluntat d’afavorir la inclusió social i digital, la biblioteca ofereix de manera
gratuïta el servei de connexió a Internet, i dona suport als usuaris que no dominen les
eines tecnològiques, o no disposen d’ordinador o altres dispositius electronics. L’atenció
personalitzada, els horaris amplis, la gratuïtat del servei, etc. contribueixen a l’alta
demanda d'assistència per part del personal de la biblioteca.
Fins el mes de juliol, aquest servei de suport als usuaris es va donar gràcies a una persona
contractada pel programa Treball i Formació. La resta de l’any l’assumeix exclusivament
el personal de la biblioteca .

Consultes TIC 2019
Informació Puntxarxa

232

Altes i cobraments Puntxarxa

176

Incidencies Wifi i/o ordinadors

48

Ajuda a escanejar / imprimir

196

Tràmits administracions i altres

136

Confecció CV
Total

76
864

Visites guiades i d’acollida
Diferents agents socioculturals de la ciutat s’adrecen a la Biblioteca per tal de visitar-la
amb grups d’usuaris interessats en conèixer l’equipament. El 2019 destaquem les visites
de diferents grups d’alfabetització de l’Escola d’Adults i de Càritas.
Així mateix, es segueixen rebent els grups d’acollida que es gestionen des de l’Àrea
d’Immigració de l'Ajuntament de Figueres.
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En aquestes visites, orientades a les necessitats d’aquest col·lectius de nouvinguts o
persones en risc d’exclusió social, s’expliquen alguns dels serveis de la biblioteca, com
ara el préstec i el servei d’Internet, es mostra una selecció específica del fons (materials
de lectura fàcil, aprenentatge de català, vocabularis i llibres infantils específics per a
l'aprenentatge de la lectura , novel·la en llengua estrangera, etc.) i es fa un recorregut
per les diferents plantes de la biblioteca.

Aquest 2019 s’han dut a terme 8 visites d’acollida amb una mitjana de 22 persones per
visita. També s’han realitzat 9 visites per a l’Escola d’Adults Marià Verdaguer, 2 per
l’Oficina de Català, i 1 visita per cadascun d’aquests col·lectius: Espais Familiars, El Dofí,
Òmnium Alt Empordà i Aula d’acollida del IES Narcís Monturiol.
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Persones amb discapacitat
Per tal de garantir la participació i inclusió de totes les persones amb discapacitat, l’any
2019 ens hem posat en contacte amb entitats que treballen amb persones amb
discapacitat física, sensorial (visual, auditiva, sordceguesa), intel·lectual, amb trastorn
mental i d’edat avançada per tal d’oferir-los una visita amb atenció personalitzada. Les
entitats que ja han respost i visitat la biblioteca són Club Social i Fundació Altem, resta
pendent el Casal de la Gent Gran i ONCE.

Guia de serveis en lectura fàcil
Per tal d‘oferir la informació sobre els serveis de la biblioteca en un llenguatge més
entenedor, s’ha encarregat a l’Associació de Lectura Fàcil l’adaptació de la Guia de
Serveis. S’ha posat a disposició dels usuaris una versió en català i una en castellà.

Club de lectura fàcil
El 2019 es va ampliar l’oferta amb un nou club de lectura fàcil que fos d’un nivell més
senzill, pensat especialment per a aquelles persones que comencen a aprendre l’idioma
i que encara no el parlen, arribant a 15 inscripcions. Tanmateix, aquest club de lectura
s’ha suspès el mes de desembre, per manca de personal. Es té la voluntat de reprendre’l
quan s’augmenti la plantilla de la Biblioteca.

Participació en accions d’inclusivitat i treball en xarxa
Enguany hem treballat en xarxa amb altres agents vinculats a intervenció comunitària,
assistint a unes jornades de treball i d’intercanvi d’experiències. Destaquem l’aportació
d’informació sobre serveis inclusius que oferim al mapa de recursos del Pla Local
d’Inclusió Social, elaborat per la Oficina d’Inclusió de l’Ajuntament de Figueres.
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Hem estat presents en reunions del Consell de Discapacitats on hem escoltat les
necessitats d’aquests col·lectius i els hem explicat els recursos que els hi ofereix la
Biblioteca.

Centre col·laborador per a treballs en benefici de la comunitat
Hem col·laborat amb el Departament de Justícia acollint una persona d’un programa de
Treballs en benefici de la comunitat.
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6. EDIFICI
L’edifici presenta alguns dèficits d’accessibilitat que cal anar solventant. En aplicació del
desplegament de la Llei 13/2.014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya, s’han
fet algunes millores.
La porta principal d’entrada no és accessible, es tracta d’una porta giratòria. El 2019 s’ha
fet el contacte amb un parell d’empreses per canviar o transformar la porta. De tota
manera, per facilitar l’accés a persones amb cadira de rodes o dificultats de mobilitat
comptem amb la porta d’emergència com a pas alternatiu.
D‘altra banda, s’ha col·locat un encaminament podotàctil
que va de l’entrada al taulell d’informació i a l'ascensor.
També hi ha senyalització podotàctil a la pujada i baixada
d’escales.
A l’ascensor s’han posat botoneres en Braille i plaques amb
senyalització en braille.
S‘han substituït alguns plafons indicatius per altres amb
contrast i lletra més gran.
S’han revisat els recorreguts i s’ha procurat que a cada
planta hi hagués el màxim de recorreguts possibles amb
amplada de pas de 0,90 m.
A finals d’any s’ha instal·lat un bucle magnètic al taulell de
recepció i a la sala d’actes.
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L’ús intensiu de l’edifici es va deixant veure en certs espais de la biblioteca i han calgut
algunes reparacions.
Durant el 2019 l’ascensor ha tingut diferents avaries, entre les que destaquen
l’acumulació d’aigua al fossat i el fort soroll persistent que va acabar amb el canvi del
sistema de politja.

Durant el novembre del 2019 s’ha canviat un dels grans vidres de Planta 1, a la sortida
d’una de les terrasses, que havia patit importants esquerdes.
Quant a les connexions informàtiques, i davant les disfuncions continuades de velocitat
de la Wifi, es va parlar amb el Servei de Biblioteques de la Diputació que té contractat
amb Puntxarxa el servei de gestió d’ús dels ordinadors públics. Es va fer una revisió de
les instal·lacions de la biblioteca i totes són correctes excepte el router instal·lat per
aquesta empresa.
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7. DIFUSIÓ I VISIBILITAT DE LA BIBLIOTECA
Amb l’objectiu de donar la màxima visibilitat possible als serveis i activitats que ofereix
la biblioteca, es treballa amb diversos canals de difusió: agenda web de la biblioteca i
agenda web de l’Ajuntament de Figueres, canal de notícies de la web…
L’equip de la biblioteca duu a terme, amb eines que sovint son precàries, el disseny de
l’agenda en paper, cartells, fullets i targetes de les activitats.
Una vegada al mes es realitza una tramesa per correu electrònic de l’agenda mensual,
però el nombre creixent d'usuaris que manifesten l’interès per rebre aquesta
informació, ha fet inviable fer-ho factible a través d’eines que permeten l’automatització
del marketing de manera gratuïta. És doncs un tema important a resoldre al llarg del
2020.
Així mateix, es redacten de manera habitual notes de premsa per tal de donar a conèixer
les activitats més destacades que es duen a terme, amb el propòsit que els mitjans de
comunicació se’n facin ressò i contribueixin a divulgar l’activitat cultural generada per
aquest equipament municipal.
La Biblioteca de Figueres té una presència continuada a través de les xarxes socials
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest), que esdevenen un important
aparador de l’activitat que es duu a terme i una manera de fomentar l’engagement amb
usuaris reals i seguidors virtuals. Per fer-ho possible, s’intenta vetllar per un equil.libri
entre l’anunci d’activitats, els continguts de qualitat i els de caire més lúdic.

El nombre de seguidors a aquests perfils ha augmentat novament. Facebook, un 15% i
Instagram i Twitter, un 13%.
Seguidors Facebook

2.680

Seguidors Twitter

2.108

Seguidors Instagram

1.737
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8. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
La Biblioteca disposa d’una partida de funcionament. El pressupost del 2019 ha estat de 38.000
euros, quantitat que s’ha destinat en un 50% aproximadament a programació d’activitats (hores
del conte, clubs de lectura, conferències, etc.), seguit de despeses de funcionament corrent i
adquisicions.
D’altra banda també hem rebut les subvencions anuals de la Diputació de Girona per a
l’adquisició de llibres que formen part del programa ADG. La quantitat ha estat de 13.658,89
euros.
De la Generalitat, a través de l’OSIC, hem rebut dues subvencions: Adquisició de llibres i diaris i
Subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats en català i occità (SAB), per valor de 10.500
euros cadascuna.

Altres despeses de funcionament han anat a càrrec de les partides de Funcionament
Cultura i Manteniment d’equipaments culturals.
Finalment, s’ha pogut dedicar unes despeses a Inversions, comptabilitzades a la partida
Inversions equipament culturals i Manteniment equipaments culturals que s’executaran
el 2020.

Pressupost exercici 2019
Biblioteca

Adquisicions

Cultura

2.443,14

Activitats

23.326,93

600

Funcionament

10.667,56

5.374,78

Inversions
Total

Subvenció
Subvenció
Diputació
Generalitat
de Girona de Catalunya
13.658,89

21.000

13.658,89

21.000

14.629,05
36.473,63

20.603,83

D’altra banda, s’han ingressat 2.791,50 euros de preus públics (impressions, documents
perduts, fotocòpies i duplicats de carnets).
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9. RECURSOS HUMANS
L’any 2019 vam comptar amb la plantilla següent:
1 directora de biblioteca
2 bibliotecaris/àries
8 tècniques auxiliars de biblioteca (7 a partir juny 2019 i una persona amb reducció de
jornada de gener a juny)
3 persones contractades del Programa Treball i Formació (gener a juliol)
1 persona contractada del Programa Enfeina’t (febrer 2019-febrer 2020)
1 voluntari
Les persones contractades amb els programes Treball i Formació i Enfeina’t s’han
integrat molt bé en l’equip de la biblioteca i s’han mostrat flexibles i proactius davant
d’una feina i un lloc de treball que desconeixien totalment.
A nivell de centre, s’ha pogut mantenir el servei de suport als usuaris en qüestions
bàsiques d’ús d’ordinadors, tràmits a Internet i dubtes sobre l’ús de la plataforma
eBiblio, s’ha fet una nova distribució de prestatgeries que han permès encabir nous llocs
de lectura, realitzar la preparació diària de la sala d’actes per acollir l’activitat
programada, etc. Finalment, s’han pogut donar els serveis relacionats amb el préstec de
manera àgil i eficient.
En general, els programes de Treball i Formació i Enfeina’t ens permeten donar una
millor atenció a l’usuari i contribuir a la reducció de la bretxa digital en la població
usuària de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.
Malauradament, l’any 2020 no gaudirem de cap d’aquests programes.
Respecte a les necessitats de personal derivades de la jubilació d’una de les tècniques
auxiliars de biblioteca, es va demanar una borsa de treball de tècnics auxiliars de
biblioteca. El procés no s’ha iniciat fins el març de 2020 amb la publicació de les bases.
També s’ha reclamat una plaça de conserge i s’ha demanat una borsa de bibliotecaris
pel 2020.
Per solventar els problemes de convivència a la biblioteca, es veu la necessitat d’un perfil
d’educador social, dinamitzador cívic o similar. El 2019 vam haver de recórrer a la figura
d’un vigilant de seguretat a les tardes.
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Finalment, seguim comptant amb l’inestimable suport del voluntari, que dona suport en
les tasques de procés del llibre (segellar, magnetitzar, etiquetar, folrar).

FORMACIÓ
Al llarg de l’any s’ha assistit als cursos formatius següents, organitzats pel Servei de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i el Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona:
•

•

•

•
•
•

24 de gener de 2019 - 10:00 ( 1 dia/dies ): Taller formatiu : atenció a les persones
amb discapacitat a la biblioteques. Pautes per atendre a persones amb
discapacitat intel·lectual a la Biblioteca.
04 de juny de 2019 - 10:00 ( 4 dia/dies ): Selecció, recomanació i promoció de
literatura i assaig en l'atenció del servei de biblioteca pública. Aproximació a la
promoció de la lectura.
23 de setembre de 2019 - 10:00 ( 4 dia/dies ): Eines i estratègies per a la millora
de la convivència a les biblioteques. Durant les sessions de treball s’abordaren
les situacions de conflicte amb les que s’ha trobat el personal de les biblioteques.
Es van analitzar alguns conceptes i es treballà sobre les situacions concretes de
conflicte per a trobar noves maneres d’entendre‐les i assumir noves eines per a
la seva gestió.
21 d'octubre de 2019 - 10:00 ( 1 dia/dies ): Reglament europeu de protecció de
dades. Curs de normativa sobre protecció de dades.
04 de novembre de 2019 - 10:00 ( 1 dia/dies ): Accessibilitat per a biblioteques
públiques. Normativa sobre accessibilitat a la Biblioteca pública.
11 de novembre de 2019 - 10:00 ( 1 dia/dies ): Propietat intel·lectual, dret a
l'honor i a la imatge. Normativa legal sobre propietat intel·lectual, dret a l'honor
i a la imatge.
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•

18 de novembre de 2019 - 10:00 ( 1 dia/dies ). Curs virtual 10h : Catalogació i
format RDA: El nou estàndard: casos pràctics. Sessió informativa sobre el procés
d'implementació de les RDA. Sessió formativa per resoldre dubtes sobre el
procés d'implementació de les RDA.

ASSISTÈNCIA A JORNADES
•

Jornada de models d’innovació a biblioteques, organitzada el COBDC, Barcelona,
5 de novembre de 2019.

56

X

10. ANNEXOS
1. Relació cronològica d’activitats
Data
dc. 2 gen. 2019
dj. 3 gen. 2019
dt. 8 gen. 2019
dj. 10 gen. 2019
dv. 11 gen. 2019

ds. 12 gen. 2019
dl. 14 gen. 2019
dt. 15 gen. 2019
dc. 16 gen. 2019

dj. 17 gen. 2019

dv. 18 gen. 2019

ds. 19 gen. 2019

dl. 21 gen. 2019

dt. 22 gen. 2019

dc. 23 gen. 2019
dj. 24 gen. 2019

dv. 25 gen. 2019

ds. 26 gen. 2019
dl. 28 gen. 2019
dl. 28 gen. 2019
dt. 29 gen. 2019

Gener
Activitat
Assistents
Club de lectura Llegir el Teatre Especial dedicat a l'obra El Ball
40
Exposició Brossa
100
Taller de contes amb Kamishibai. Susana Tornero.
30
Club de lectura de narrativa
18
Presentació dels llibres El viaje al mundo de Lucía, El viaje a
10
nuestro mundo i El viaje... ¡De nuevo a ti!, de Jenifer López.
Formació en TIC a la Biblioteca
10
Visita escolar de les Escolapies
30
Contes per a nadons (- 3 anys) Bitxos. Cia. Patawa.
95
Club de lectura de 4rt
6
Club de lectura infantil de 5è
12
Formació en TIC a la Biblioteca
8
Club de lectura de poesia
17
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
10
Visita escolar Escola Besalú
30
Presentació del llibre Ernest Lluch : biografia d'un intel.lectual
35
agitador, de Joan Esculies Serrat
Formació en TIC a la Biblioteca
9
Visita escolar Escola Parc de les Aigües
40
Presentació i projecció del documental “Memòries de l’exili.
45
Teresa Juvé”
Formació en TIC a la Biblioteca
6
Visita escolar Escola Parc de les Aigües
18
Club de lectura fàcil
10
Presentació del llibre Els Camins de la llum, de Coia Valls
25
Itinerari Fages
12
Club de lectura de 6è
4
Club de lectura de 3r
13
Formació en TIC a la Biblioteca
8
Visita alumnes TEI
30
Visita sala infantil / Usuaris de Càrites
20
Club de lectura Liceubib. Tertúlia sobre El fantasma de la ópera
15
Visita escolar del Joaquim Cusí
30
Visita escolar del Joaquim Cusí
40
Visita alumnes TEI
30
Visita escolar Càrites
20
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
13
Visita escolar del Josep Pallach
50
Presentació del llibre "Josep Tarradellas, president de la
13
Generalitat restablerta (1977-1980), d'Enric Pujol
Formació en TIC a la Biblioteca: tauletes
7
Contes per a nadons (- 3 anys) Lamedusa perduda.
95
Exposició en vitrines Dalí Delit Empordà
100
Hora del conte (+ 3 anys) Contes d’arreu del món.Joan de
68
Boer.
Club de lectura ACAE
25
Club de Lectura tarda
28
Club de lectura vespre
17
Visita de l’Escola de Fortià
17
Club de lectura juvenil
8
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dc. 30 gen. 2019
dj. 31 gen. 2019

dv. 1 febr. 2019
ds. 2 febr. 2019
dl. 4 febr. 2019
dt. 5 febr. 2019

dc. 6 febr. 2019
dv. 8 febr. 2019

ds. 9 febr. 2019
dl. 11 febr. 2019
dt. 12 febr. 2019
dc. 13 febr. 2019

dv. 15 febr. 2019
ds. 16 febr. 2019
dl. 18 febr. 2019
dt. 19 febr. 2019

dc. 20 febr. 2019
dv. 22 febr. 2019
ds. 23 febr. 2019
dl. 25 febr. 2019
dt. 26 febr. 2019
dc. 27 febr. 2019

dj. 28 febr. 2019

dv. 1 març 2019
ds. 2 març 2019
dl. 4 març 2019
dt. 5 març 2019

Club de lectura Llegir el Teatre
Xerrada informativa del projecte de Ksameu: agricultura
ecològica
Literatura i sèries televisives. El conte de la serventa amb Jordi
Dorca
Febrer
Club de lectura fàcil
Visita Espais Familiars
Club de lectura 6è
Club de lectura 3r
Visita Escola d'Adults
Conferència Cicle de literatura d'Òmnium Alt Empordà
Visita Escola d'Adults
Taller d'escriptura creativa per a joves
Mindhunter : cazadores de mentes : literatura i sèries televisives,
a càrrec de Jordi Dorca
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Visita Escola d'Adults
Visita escolar de les Escolàpies
Xerrada Ajuntament de Figueres: Projete singulars
Visita Curs acollida i coneixement de l'entorn
Contes per a nadons (- 3 anys)
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura infantil 5è
Club de lectura experimental
Taller d'escriptura creativa per a joves
Club de lectura de narrativa
Visita escolar Escola Carme Guasch
Visita escolar Escola Carme Guasch
Visita Escola d'Adults
Club de lectura Llegir el Teatre
10:00 Visita escolar del Josep Pallach
Club de lectura fàcil
Hora del conte (+ 3 anys) Pomelo. Judit Farrés
Visita escolar de l'Escola de Palau Savardera
Club de lectura ACAE
Visita Oficina Català
Visita escolar
Taller d'escriptura creativa per a joves
Club de lectura de poesia
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Contes per a nadons (- 3 anys) 10anys Musinfant
Hora del conte (+ 3 anys) La maleta de les disfresses. La Bleda.
Club de Lectura tarda
Club de lectura vespre
Presentació del llibre La història continua, de Joan Gonzàlez
Visita escolar de l’Escola de Fortià
Xerrada Què hem aconseguit filosofant al segle XX? Amb Max
Pérez
Visita del Josep Pallach
Visita Oficina Català
Presentació del llibre Somnis de Penèlope de Marta Silvestre
Març
Club de lectura fàcil
Club de lectura de 6è
Club de lectura de 3r
Conferència Aproximació a les Elegies de Bierville, de Carles Riba
Llibres i edició, tres projectes editorials en clau femenina.
Conversa amb Maria Bohigas (Club Editor), Laura Huerga (Raig
Verd) i Elisabet Riera (Wunderkammer)
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X

dc. 6 març 2019

dj. 7 març 2019
dv. 8 març 2019
ds. 9 març 2019
dl. 11 març 2019

dt. 12 març 2019
dc. 13 març 2019

dj. 14 març 2019
dv. 15 març 2019
ds. 16 març 2019
dl. 18 març 2019
dt. 19 març 2019
dc. 20 març 2019

dj. 21 març 2019
dv. 22 març 2019
ds. 23 març 2019
dl. 25 març 2019
dt. 26 març 2019
dc. 27 març 2019
dj. 28 març 2019
dv. 29 març 2019
ds. 30 març 2019

dl. 1 abr. 2019
dt. 2 abr. 2019
dc. 3 abr. 2019
dj. 4 abr. 2019
dv. 5 abr. 2019

ds. 6 abr. 2019
dl. 8 abr. 2019
dt. 9 abr. 2019

Club de lectura fàcil
Visita escolar de l’escola Les Mèlies
Xerrada Què hem aconseguit filosofant al segle XX? A
càrrec d'Alba Padrós
Presentació llibre Sobre la República catalana : escrits de Dret
Constitucional i de Dret Internacional, d'Hèctor López Bofill.
Visita escolar de Les Escolàpies
Club de lectura fàcil
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura infantil 5è
Visita alumnes TEI
Conferència Josep Carner: absència i altres versos, a càrrec
d’Àngels Gardella
Taller d'escriptura per a joves
Club de lectura de narrativa
Visita escolar des de la Carme Guasch
Visita escolar TEI
Club de lectura Llegir el Teatre
Xerrada Què hem aconseguit filosofant al segle XX?
Contes per a nadons (- 3 anys)
Visita curs acollida
Hora del conte (+ 3 anys) Storytime
Club de lectura ACAE
Visita grup Òmnium
Club de lectura de poesia
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Visita escolar del Parc de les Aigües
La memòria poètica. Un recorregut literari per les literatures
del’exili
Conferència Alexandre Deulofeu i Àlvar d’Orriols a càrrec de Joan
Ferrerós
Club de lectura fàcil
Hora del conte (+ 3 anys) De bracet amb Samfaina de Colors
Club de Lectura tarda
Club de lectura vespre
Visita Aula Acollida Narcís Monturiol
Club de lectura juvenil
Club de lectura Llegir el Teatre
Què hem aconseguit filosofant al segle XX?
Contes per a nadons (- 3 anys) Biblionadons
Presentació del poemari "Regalimant tinta entre el tu i jo" d'Albert
Carol Bruguera
Abril
Presentació del llibre La Collita tardana, obra poètica inèdita
d'Antoni Rovira i Virgili
Xerrada El cànon de la literatura fantàstica infantil i juvenil
Contes per a nadons
Taula rodona El municipalisme de Rafael Ramis des de la
perspectiva de 40 anys d'ajuntaments democràtics
Què hem aconseguit filosofant alsegle XX?
Visita escolar de l’Escola Sant Pau
Visita grup Acollida
Club de lectura fàcil
Club de lectura Llegir el Teatre Joves
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura infantil 5è
Els escriptors catalans i l'exili. Encara no sé com sóc de M.
Àngels Vayreda a càrrec de Jordi Pla
Visita escolar Escola Salvador Dalí
Club de lectura de narrativa
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X

dc. 10 abr. 2019

dj. 11 abr. 2019
dv. 12 abr. 2019
ds. 13 abr. 2019
dl. 15 abr. 2019
dt. 16 abr. 2019
dc. 17 abr. 2019

dt. 23 abr. 2019
dc. 24 abr. 2019
dj. 25 abr. 2019

dv. 26 abr. 2019
ds. 27 abr. 2019
dl. 29 abr. 2019

dt. 30 abr. 2019

ds. 4 maig 2019
dl. 6 maig 2019

dt. 7 maig 2019
dc. 8 maig 2019

dj. 9 maig 2019
dv. 10 maig 2019
ds. 11 maig 2019
dl. 13 maig 2019
dt. 14 maig 2019

dc. 15 maig 2019
dj. 16 maig 2019
dg. 19 maig 2019

dt. 21 maig 2019
dc. 22 maig 2019

Club de lectura fàcil inicial
Visita escolar Joaquim Cusí
Club de lectura Llegir el teatre
Visita escolar
Presentació llibre Els dies del Rainbow, d'Àngel Burgas
Visita escolar de Les Escolàpies
Contes per a nadons (- 3 anys) Cantemcontes. ClarArt.
Club de lectura 6è
Club de lectura 3r
Visita guiada - El Dofí
Presentació del llibre Viatges i poemes de K.P. Kavafis
Club de lectura de poesia
Presentació del llibre Posverdades en un magma líquido : una
visión fisicoquímica y psicoanalítica del "procés" y de otros
procesos : con poemas "in the north site corner" de Jom Friser
Hora del conte (+ 3 anys) El castell del drac. Albert Estengre
Sant Jordi a la Biblioteca. Trobada d'autors locals
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Club de lectura Llegir el Teatre
Visita escolar Escola Salvador Dalí
Lliurament del XVIII Premi Albert Compte a treballs de recerca
d’humanitats i ciències socials
Contes per a nadons (- 3 anys) El dragonet
volador i el petit Sant Jordi. Bel Contes
Hora del conte (+ 3 anys) El bosc de vidre de Maria Àngels
Anglada. Susana Tornero
Club de Lectura tarda
Club de lectura vespre
Club de lectura ACAE
Visita escolar 1r Batxillerat Narcís Monturiol
Club de lectura juvenil
Maig
Presentació del llibre Mama desobedient : una mirada feminista a
la maternitat d'Esther Vivas
Visita guiada - Cicle Formatiu de GS Administració i Finances
Conferència sobre Les Pêcheurs de perles, a càrrec de Pol Avinyó.
Club LiceuBib
Conferència Cicle de literatura d'Òmnium Alt Empordà
Exposició Jugamat
Club de lectura fàcil inicial
Visita escolar
Conferència Jugamat – Còctel matemusical
Club de lectura Llegir el Teatre
Visita escolar Escola Salvador Dalí
Presentació de la revista Mirmanda num. 12/13
Club de lectura fàcil
Cloenda dels clubs de lectura infantils
Presentació del llibre El Desespero, de Jordi Ferrer Ferrer
Taller temàtic escriptura creativa per a joves: habitacions
privades
Club de lectura de narrativa
Xerrada sobre El Futur amb Helena Tornero i Oriol Morales
Taller Supernit: orelles èlfiques
Sortida al Liceu a veure "Les Pêcheurs de perles"
Taller: Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Mindstorms
Presentació del llibre Gala i Dalí a l'altre costat del mirall, de
Dominique Gasquet
Club de lectura de poesia
Club de lectura fàcil inicial
Taller: Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Mindstorms
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X

dj. 23 maig 2019
dv. 24 maig 2019

ds. 25 maig 2019
dl. 27 maig 2019
dt. 28 maig 2019
dc. 29 maig 2019
dj. 30 maig 2019

dv. 31 maig 2019

ds. 1 juny 2019
dl. 3 juny 2019
dt. 4 juny 2019
dc. 5 juny 2019

dj. 6 juny 2019

dv. 7 juny 2019

ds. 8 juny 2019
dl. 10 juny 2019

dt. 11 juny 2019

dc. 12 juny 2019
dj. 13 juny 2019

dv. 14 juny 2019
dl. 17 juny 2019
dt. 18 juny 2019

dc. 19 juny 2019

Presentació del llibre En Garp segons el món, de Laia Tomàs
Presentació del llibre Digues un desig, de Jordi Cabré, premi Sant
Jordi
Visita escolar Escolàpies
Xerrada sobre salut - Fira de la Gent Gran
Club de lectura fàcil
Taller: Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Mindstorms
11:00 Hora del conte (+ 3 anys) Contes en pijama. Cia.
Laminúscula
Club de Lectura tarda
Club de lectura de vespre
Club de lectura juvenil
Presentació del llibre Ariel i els cossos, de Sebastià Portell
Visita guiada Altem
Hora del conte Aula de teatre
Presentació del llibre "Agnès Varda. Espigadora de realidades y
de ensueños" d'Imma Merino
Contes per a nadons (- 3 anys)
Supernit a les biblioteques
Juny
Visita guiada Club social
Club de Lectura Llegir el Teatre - Trobada anual al TNC
Club de lectura experimental
Formació en TIC a la Biblioteca
Presentació del llibre Libro de surcos, de David Ruano.
Formació en TIC a la Bibiloteca
Encara no sé com sóc de M. Àngels Vayreda a càrrec de Jordi Pla.
Cicle de lectures comentades Els escriptors catalans i l'exili.
Òmnium AltEmpordà
Formació en TIC a la Biblioteca
Gots plens, paraules buides, cançons i versions al voltant del vi a
càrrec d'Homes de filferro
Curs acollida
Visita Escolar
Presentació del llibre Miopies. Poesies de curta distància,
d'Azucena Moya
Hora del conte - Kids&Us
Exposició Els llibres de La Muga Caula: De Duchamp a Brossa,
una dèria pel llibre
Club de lectura Liceubib. Tertúlia del llibre Cinc cèntims d'òpera,
a càrrec de Clara Valero
Xerrada sobre La Traviata, a càrrec d'Abigail Prat
Exposició Concurs Ferran Pou
Formació en TIC a la Biblioteca
Inauguració i lliurament de premis Concurs Ferran Pou
Formació en TIC a la Biblioteca
Club de lectura Llegir el Teatre
Visita escolar Institut de Llançà
Tastavins i tastamots, a càrrec de Miquel Sesé
Visita escolar Institut de Llançà
Contes per a nadons
Grups escolars - lectura a la biblioteca. Sant Pau
Contes per a nadons
Visita escolar Escola Sant Pau
Conferència Processos de creació en l'obra de Joan Brossa, a
càrrec de Glòria Bordons. En col.laboració amb La Muga Caula.
Acte Any Brossa
Visita escolar La Salle
Visita escolar
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X

dj. 20 juny 2019
dt. 25 juny 2019
dc. 26 juny 2019
dl. 1 jul. 2019
dt. 2 jul. 2019
dc. 3 jul. 2019
dv. 5 jul. 2019
dl. 8 jul. 2019
dc. 10 jul. 2019
dv. 12 jul. 2019
15 jul. 2019
dc. 17 jul. 2019

dl. 22 jul. 2019
dc. 24 jul. 2019
dj. 25 jul. 2019
dv. 26 jul. 2019
dl. 29 jul. 2019
dc. 31 jul. 2019
dv. 2 ag. 2019
dc. 7 ag. 2019
dv. 9 ag. 2019
dl. 26 ag. 2019
dj. 29 ag. 2019

dt. 3 set. 2019
dj. 5 set. 2019
dl. 9 set. 2019
dl. 16 set. 2019
dc. 18 set. 2019
dj. 19 set. 2019

dv. 20 set. 2019
dl. 23 set. 2019

dt. 24 set. 2019
dc. 25 set. 2019

Presentació del llibre "La volta a Catalunya en 50 vins"
Presentació llibre Sis nits d'agost, de Jordi Lara. Presentació a
càrrec d'Anna Teixidor
Presentació del llibre Bonnie Norwick, de Narcís Serra Lloveras
El Poble, recital basat en l'obra de Miquel Martí Pol
Juliol
Taller Bibliomakers. Aprenent amb Arduino
Conferència ballada: Toni Jodar explica la dansa moderna i
contemporània
Taller Bibliomakers. Aprenent amb Arduino
"Olor de menta" espectacle Any Brossa. Projecte Balla'm un llibre
Taller Bibliomakers. Aprenent amb Arduino
Visita casals
Taller Bibliomakers. Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
Visita casals
Taller Bibliomakers. Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
Visita nouvinguts Fundació Clerch i Nicolau
Taller Bibliomakers. Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
Visita casals
Inauguracio de l'exposició Rafael Ramis, impulsor del
sindicalisme de funcionaris de Catalunya
Mostra RAFAEL RAMIS, impulsor del sindicalisme dels funcionaris
de Catalunya.
Visita casals
Visita casals
Visita casals
Visita casals
Visita Dofí
Visita casals
Visita casals
Visita casals
Agost
Visita Casal
Visita Casal
Visita Parc de les Aigües
Visita Casal
Cau St. Pere de Figueres
Concert de Rusó Sala a la terrassa de la Biblioteca de Figueres en
el marc de l’ Acústica
Setembre
Presentació del llibre El Voluntari, d'Eduard Sadurní i l'experiència
del voluntariat amb Oncolliga
Presentació del disc Electrolibri de Pascal Robin
Presentació del llibre Els nous bàrbars
Presentació del llibre "Després de la batalla", de Judith Cobeña i
Guàrdia, Josep Torrent Alabau i Andreu Pérez Mingorance.
Presentació del poemari Apàtrida, de Joan Gasull
Acte homenatge a Simona Gay. Amb la participació de Miquela
Valls, acadèmica nord-catalana, Estel Aguilar Miró, coautora del
poemari que presentem "Aigües sempre vives", André Robèr,
editor i Josep Puigbert
Presentació del llibre Teatre reunit, d'Helena Tornero
Taula rodona i presentació del llibre Escola Lavínia : els orígens
d'un referent pedagògic. Amb la participació de Montserrat Camps
Mundó i Carme Sala Sureda
Xerrada Anna M. Dalí i la literatura del paisatge, a càrrec de
Blanca Sala Reig
Presentació del llibre “Reimaginem la independència” de Carles
Campuzano
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X

dj. 26 set. 2019
dv. 27 set. 2019
ds. 28 set. 2019
dl. 30 set. 2019

dt. 1 oct. 2019

dj. 3 oct. 2019

dv. 4 oct. 2019
ds. 5 oct. 2019
dl. 7 oct. 2019
dm. 8 oct. 2019
dc. 9 oct. 2019

dj. 10 oct. 2019
dv. 11 oct. 2019

dl. 14 oct. 2019
dt. 15 oct. 2019
dm. 16 oct. 2019
dj. 17 oct. 2019

ds. 19 oct. 2019
dl. 21 oct. 2019

dm. 22 oct. 2019
dc. 23 oct. 2019
dj. 24 oct. 2019

dv. 25 oct. 2019

ds. 26 oct. 2019

dl. 28 oct. 2019

Presentació del número 7 de la revista Encesa Literària, dedicat a
l'escriptor Josep-Sebastià Pons
Contes per a nadons (- 3 anys) El cargol i l’herba
de poniol. Vadecontes
Hora del conte (+ 3 anys) Contes i taller dexapes. La Sal d’
Olot
Inauguració del curs dels Clubs de lectura, a càrrec d'Ignasi
Aragay
Octubre
Visita guiada adolescents
Visita guiada CFGS Educació Infantil
Club de lectura de narrativa
Visita escolar Escola Pous i Pagès
Presentació del llibre Figueres, la Gernika catalana : els
bombardeigs de Figueres durant la Guerra Civil (1938-1939), a
càrrec de l'autor Enric Pujol i Casademont
Visita escolar Les Escolàpies
Club de lectura fàcil
Club de lectura infantil 4rt
Xerrada: la prevenció del suïcidi
Xerrada sobre l’òpera Turandot. A càrrec de Miquel Alsina
Conferència sobre "La mort i la primavera" de Mercè Rodoreda, a
càrrec de Lourdes Godoy
Club de lectura fàcil
Visita escolar Escola Pous i Pagès
Club de lectura Llegir el Teatre
Visita Escolar Parc de les Aigües
Deixa'm pensar! Cicle de filosofia
Visita Escolar Josep Pallach
Contes per a nadons (- 3 anys) ) La lluna i el sol es
fan amics. Núria Clemares
Taller Instagram per a la teva empresa
Visita escolar 1r d'ESO IES Deulofeu
Visita escolar 1r d'ESO IES Deulofeu
Visita grup de persones que aprenen català
Visita escolar Parc de les Aigües
Visita escolar 1r d'ESO IES Deulofeu
Club de lectura fàcil
Club de Lectura infantil 5è
Club de lectura de 6è
Exposició del fons personal Josep Puig Pujades: Mostra de
manuscrits d’obra literària inèdita, llibres i fotografies cedits per
la seva neboda Adela Garrido
Conferència “L’ajuda mexicana a la República” a càrrec de José
M. Murià
Club de lectura fàcil
Club de lectura Llegir el Teatre
Presentació del club de lectura del Muntaner
Concert Paraula de Músic amb Ivan Sáez / Big Ivanhoe
Visita escolar Pous i Pagès
Visita escolar Parc de les Aigües
Vista escolar 1r d'ESO Deulofeu
Contes per a nadons (- 3 anys) Una ratolina, una nena, amb Petita
Companyia
Club de lectura infantil de 3r
Hora del conte (+ 3 anys) Explica’m la castanyada amb Cia. Gra
de sorra
Visita escolar Les Escolàpies
Club de lectura de tarda
Club de lectura vespre
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X

dt. 29 oct. 2019

Dm. 30 oct. 2019
Dj. 31 oct. 2019

dl. 4 nov. 2019
dt. 5 nov. 2019
dc. 6 nov. 2019
dj. 7 nov. 2019
dv. 8 nov. 2019
ds. 9 nov. 2019
Dl. 11 nov 2019
dt. 12 nov. 2019
dc. 13 nov. 2019
dj. 14 nov. 2019
dv. 15 nov. 2019
ds. 16 nov. 2019
dl. 18 nov. 2019
dt. 19 nov. 2019

dc. 20 nov. 2019
dj. 21 nov. 2019
dv. 22 nov. 2019

ds. 23 nov. 2019
dl. 25 nov. 2019

dt. 26 nov. 2019

dc. 27 nov. 2019
dj. 28 nov. 2019

dv. 29 nov. 2019

Visita escolar La Salle
Club de lectura juvenil
Presentació del llibre Espais blaus de la Mediterrània d'Antoni
Salamanca
Conferència "Ficció, realitat, testimoni i exili en l’obra literària
inèdita de Josep Puig Pujades", a càrrec d'Anna M. Velaz
Presentació de "Canteu, canteu, ninetes", de Blai Manté.
Guanyadora del II Premi Empordà de novel·la.
Novembre
Presentació del llibre Una història crítica de les esquerres, de
Xavier Díez
Visita escolar La Salle
Club de lectura de narrativa
Visita escolar Pous i Pagès
Animals polítics : cicle de filosofia d'Òmnium Alt Empordà
Visita escolar Pous i Pagès
Visita escolar Escola Els Terraprims
Club de lectura fàcil
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura de l’ACAE
Presentació del llibre Elements per a una sintaxi nacional
Hora del conte inclusiva
Visita escolar Escolàpies
Club de lectura Llegir el Teatre
Visita escolar La Salle
Xerrada La lluita sindical sota el franquisme
Visita escolar Pous i Pagès
Contes per a nadons (- 3 anys) Castanyes i bolets. ClarArt
Club de Lectura 5è
Club de Lectura 6è
Visita escolar 1r Batx orientada a TDR Ramon Muntaner
Club de lectura LiceuBib
Visita escolar (només préstec)
Visita escolar Narcís Monturiol
Visita escolar Amistat
Club de lectura de poesia
Visita escolar Anicet de Pagès
Animals polítics : cicle de filosofia d'Òmnium Alt Empordà
Visita escolar La Salle
Presentació del llibre Els Pobles de l'Alt Empordà. Vol. 3
Visita escolar Cusí
Club de lectura fàcil
Presentació del llibre i conferència "El ultimo cooperante" d'Iñaki
Alegría
Hora del conte (+ 3 anys) L’elefant Mainú (conte inclusiu). Montse
Panero
Exposició 600 anys del poble gitano a Catalunya
Visita escolar 1r BATX INS Ramon Muntaner 35 alumnes orientat
a TDR
Club de lectura de tarda
Club de lectura de vespre
Visita escola adults
Visita escolar Amistat
Club de lectura juvenil
Visita escolar
Club de lectura Llegir el Teatre
Visita escolar Amistat
Presentació del llibre Què t'ha ensenyat la vida? (202 veus), de
David Pagès i Cassú
Visita escolar (només retorn i tria de llibres)
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X

ds. 30 nov. 2019

dl. 2 des. 2019
dt. 3 des. 2019
dc. 4 des. 2019
dj. 5 des. 2019

ds. 7 des. 2019
dl. 9 des. 2019
dt. 10 des. 2019
dc. 11 des. 2019

dj. 12 des. 2019
dv. 13 des. 2019
ds. 14 des. 2019

dl. 16 des. 2019
dt. 17 des. 2019

dm. 18 des. 2019
dj. 19 des. 2019
dv. 20 des 2019
ds. 21 des. 2019
dg. 22 des. 2019
dl. 23 des. 2019
dv. 27 des. 2019
ds. 28 des. 2019

Contes per a nadons (- 3 anys) Acaronacontes
Club de Lectura 3r
Presentació del llibre Endevinalles d' Anna M. Matas i Joan Antoja
Desembre
Recital de poesia jove
Visita adults
Monòleg Pompeu Fabra : jugada mestra!
Conferència sobre la Taula periòdica, a càrrec de Sílvia Simon,
investigadora i professora de Química de la UdG
Visita escolar M. Àngels Anglada
Conferència sobr pensions
Presentació del llibre Dieta: què faig malament? de Lídia
Casademont
Club de lectura infantil 4rt
Animals polítics : cicle de filosofia d'Òmnium Alt Empordà.
Visita adults
Club de lectura de narrativa
Visita escolar
Visita adults (alfabetització)
Visita escola d'adults figueres
Club de lectura Llegir el Teatre
Presentació del llibre Captiu, de Marina Hidalgo
Visita del Curs d'acollida i de coneixement de l’entorn
Contes per a nadons (- 3 anys) Cacauet teatre
Club de lectura de 5è
Club de Lectura 6è
Hora del conte en anglès
Visita aula acollida
Club musical i de lectura LiceuBib
Club de lectura juvenil
Presentació del poemari Vol en cercles, d’Eduard Casas
Club de lectura de poesia
Club de lectura Llegir el teatre
Visita escola Cusí
Presentació novel.la Imatges del meu enterrament, d'Ester Vila
Club de lectura fàcil
Hora del conte (+ 5 anys) A de Brossa.Assumpta Mercader
Sortida al Liceu: Cavalleria Rusticana / Pagliaci
Club de lectura tarda
Club de lectura vespre
Contes per a nadons (- 3 anys) Contes que
respiren calma. Olga Cercós
Hora del conte (+ 3 anys)

95
7
24
19
20
52
16
25
13
48
14
25
10
18
25
15
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29
36
20
95
13
13
80
19
24
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13
17
12
50
17
10
35
24
22
37
80
84

2. Relació temàtica d’activitats
Clubs de lectura
Data
dc. 2 gen. 2019
dt. 8 gen. 2019
ds. 12 gen. 2019
dt. 15 gen. 2019
dc. 16 gen. 2019
dv. 18 gen. 2019
ds. 19 gen. 2019
dl. 21 gen. 2019

Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Club

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

lectura
lectura
lectura
lectura
lectura
lectura
lectura
lectura
lectura
lectura

Llegir el Teatre Especial dedicat a l'obra El Ball
de narrativa
de 4rt
infantil de 5è
de poesia
fàcil -Nivell inicial
fàcil
de 6è
de 3r
Liceubib. Tertúlia sobre El fantasma de la ópera

Assistents
40
18
6
12
17
10
10
4
13
15

65

X

dc. 23 gen. 2019
dl. 28 gen. 2019
dl. 28 gen. 2019
dt. 29 gen. 2019
dc. 30 gen. 2019
dv. 1 febr. 2019
ds. 2 febr. 2019
ds. 2 febr. 2019
dc. 6 febr. 2019
ds. 9 febr. 2019
ds. 9 febr. 2019
dl. 11 febr. 2019
dt. 12 febr. 2019
dc. 13 febr. 2019
dv. 15 febr. 2019
dt. 19 febr. 2019
dc. 20 febr. 2019
dl. 25 febr. 2019
dl. 25 febr. 2019
dv. 1 març 2019
ds. 2 març 2019
ds. 2 març 2019
dc. 6 març 2019
dv. 8 març 2019
ds. 9 març 2019
ds. 9 març 2019
dt. 12 març 2019
dc. 13 març 2019
dt. 19 març 2019
dc. 20 març 2019
dv. 22 març 2019
dl. 25 març 2019
dl. 25 març 2019
dt. 26 març 2019
dc. 27 març 2019
dv. 5 abr. 2019
dv. 5 abr. 2019
ds. 6 abr. 2019
ds. 6 abr. 2019
dt. 9 abr. 2019
dc. 10 abr. 2019
ds. 13 abr. 2019
ds. 13 abr. 2019
dt. 16 abr. 2019
dc. 24 abr. 2019
dc. 24 abr. 2019
dl. 29 abr. 2019
dl. 29 abr. 2019
dl. 29 abr. 2019
dt. 30 abr. 2019
dc. 8 maig 2019
dc. 8 maig 2019
dv. 10 maig 2019
ds. 11 maig 2019
dt. 14 maig 2019
dt. 21 maig 2019

Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Club de lectura ACAE
Club de Lectura tarda
Club de lectura vespre
Club de lectura juvenil
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura fàcil
Club de lectura 6è
Club de lectura 3r
Club de lectura fàcil
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura infantil 5è
Club de lectura experimental
Club de lectura de narrativa
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura fàcil
Club de lectura ACAE
Club de lectura de poesia
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Club de Lectura tarda
Club de lectura vespre
Club de lectura fàcil
Club de lectura de 3r
Club de lectura de 6è
Club de lectura fàcil
Club de lectura fàcil
Club de lectura infantil 5è
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura de narrativa
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura ACAE
Club de lectura de poesia
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Club de lectura fàcil
Club de Lectura tarda
Club de lectura vespre
Club de lectura juvenil
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura fàcil
Club de lectura Llegir el Teatre Joves
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura infantil 5è
Club de lectura de narrativa
Club de lectura fàcil inicial
Club de lectura 3r
Club de lectura 6è
Club de lectura de poesia
Club de lectura fàcil -Nivell inicial
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de Lectura tarda
Club de lectura vespre
Club de lectura ACAE
Club de lectura juvenil
Club de lectura fàcil inicial
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura fàcil
Cloenda dels clubs de lectura infantils
Club de lectura de narrativa
Club de lectura de poesia

13
25
28
17
8
29
10
4
15
12
6
13
20
17
21
10
23
21
10
25
17
8
12
7
10
10
11
9
18
23
23
18
10
8
30
17
7
26
10
9
6
12
17
8
12
23
22
10
26
19
16
25
5
7
37
10
42
19
15
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X

dc. 22 maig 2019
dv. 24 maig 2019
dl. 27 maig 2019
dl. 27 maig 2019
dt. 28 maig 2019
ds. 1 juny 2019
dl. 3 juny 2019
dl. 10 juny 2019
dc. 12 juny 2019
dt. 1 oct. 2019
dv. 4 oct. 2019
ds. 5 oct. 2019
dc. 9 oct. 2019
dc. 9 oct. 2019
dj. 17 oct. 2019
ds. 19 oct. 2019
ds. 19 oct. 2019
dl. 21 oct. 2019
dc. 23 oct. 2019
dc. 23 oct. 2019
ds. 26 oct. 2019
dl. 28 oct. 2019
dl. 28 oct. 2019
dt. 29 oct. 2019
dt. 5 nov. 2019
dv. 8 nov. 2019
ds. 9 nov. 2019
dl. 11 nov. 2019
dc. 13 nov. 2019
ds. 16 nov. 2019
ds. 16 nov. 2019
dl. 18 nov. 2019
dt. 19 nov. 2019
dv. 22 nov. 2019
dl. 25 nov. 2019
dl. 25 nov. 2019
dt. 26 nov. 2019
dc. 27 nov. 2019
ds. 30 nov. 2019
ds. 7 des. 2019
dt. 10 des. 2019
dc. 11 des. 2019
ds. 14 des. 2019
ds. 14 des. 2019
dl. 16 des. 2019
dt. 17 des. 2019
dt. 17 des. 2019
dm. 18 des. 2019
dv. 20 des 2019
dl. 23 des. 2019
dl. 23 des. 2019
dj. 3 gen. 2019
dv. 25 gen. 2019
dt. 7 maig 2019
dl. 10 juny 2019
dt. 11 juny 2019

Club de lectura fàcil inicial
Club de lectura fàcil
Club de Lectura tarda
Club de lectura de vespre
Club de lectura juvenil
Club de Lectura Llegir el Teatre - Trobada anual al TNC
Club de lectura experimental
Club de lectura Liceubib. Tertúlia del llibre Cinc cèntims d'òpera,
a càrrec de Clara Valero
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura de narrativa
Club de lectura fàcil
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura fàcil
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura fàcil
Club de Lectura infantil 5è
Club de lectura de 6è
Club de lectura ACAE
Club de lectura fàcil
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de lectura infantil de 3r
Club de lectura de tarda
Club de lectura vespre
Club de lectura juvenil
Club de lectura de narrativa
Club de lectura fàcil
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura de l’ACAE
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de Lectura 5è
Club de Lectura 6è
Club de lectura LiceuBib
Club de lectura de poesia
Club de lectura fàcil
Club de lectura de tarda
Club de lectura de vespre
Club de lectura juvenil
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de Lectura 3r
Club de lectura infantil 4rt
Club de lectura de narrativa
Club de lectura Llegir el Teatre
Club de Lectura 6è
Club de lectura de 5è
Club musical i de lectura LiceuBib
Club de lectura de poesia
Club de lectura juvenil
Club de lectura Llegir el teatre
Club de lectura fàcil
Club de lectura tarda
Club de lectura vespre
Exposicions
Exposició Brossa
Exposició en vitrines Dalí Delit Empordà
Exposició Jugamat
Exposició Els llibres de La Muga Caula: De Duchamp a Brossa,
una dèria pel llibre
Exposició Concurs Ferran Pou

7
7
28
17
6
27
8
12
25
20
12
14
1
39
10
8
10
15
7
41
12
28
21
10
20
10
15
15
32
7
10
12
19
10
25
25
7
35
7
14
18
29
13
13
24
17
10
12
10
22
37
100
100
200
100
200
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X

dc. 17 jul. 2019
dl. 21 oct. 2019

dl. 25 nov. 2019
dj. 3 gen. 2019
dv. 11 gen. 2019
dv. 25 gen. 2019
ds. 26 gen. 2019
dv. 8 febr. 2019
ds. 16 febr. 2019
dv. 22 febr. 2019
ds. 23 febr. 2019
dv. 15 març 2019
ds. 16 març 2019
ds. 23 març 2019
dv. 29 març 2019
dt. 2 abr. 2019
dv. 12 abr. 2019
dt. 23 abr. 2019
dv. 26 abr. 2019
ds. 27 abr. 2019
ds. 25 maig 2019
dj. 30 maig 2019
dv. 31 maig 2019
ds. 8 juny 2019
dv. 14 juny 2019
dl. 17 juny 2019
dv. 27 set. 2019
ds. 28 set. 2019
dv. 11 oct. 2019
dv. 25 oct. 2019
ds. 26 oct. 2019
dt. 12 nov. 2019
dv. 15 nov. 2019
ds. 23 nov. 2019
dv.
dv.
ds.
ds.
dv.

29
13
14
21
27

nov.
des.
des.
des.
des.

2019
2019
2019
2019
2019

ds. 28 des. 2019
dt.
dt.
dt.
dt.

5 febr. 2019
12 febr. 2019
19 febr. 2019
12 març 2019

Mostra RAFAEL RAMIS, impulsor del sindicalisme dels funcionaris
de Catalunya.
Exposició del fons personal Josep Puig Pujades: Mostra de
manuscrits d’obra literària inèdita, llibres i fotografies cedits per
la seva neboda Adela Garrido
Exposició 600 anys del poble gitano a Catalunya
Hores del conte
Taller de contes amb Kamishibai. Susana Tornero.
Contes per a nadons (- 3 anys) Bitxos. Cia. Patawa.
Contes per a nadons (- 3 anys) Lamedusa perduda.
Hora del conte (+ 3 anys) Contes d’arreu del món.Joan de
Boer.
Contes per a nadons (- 3 anys)
Hora del conte (+ 3 anys) Pomelo. Judit Farrés
Contes per a nadons (- 3 anys) 10anys Musinfant
Hora del conte (+ 3 anys) La maleta de les disfresses. La Bleda.
Contes per a nadons (- 3 anys)
Hora del conte (+ 3 anys) Storytime
Hora del conte (+ 3 anys) De bracet amb Samfaina de Colors
Contes per a nadons (- 3 anys) Biblionadons
Contes per a nadons
Contes per a nadons (- 3 anys) Cantemcontes. ClarArt.
Hora del conte (+ 3 anys) El castell del drac. Albert Estengre
Contes per a nadons (- 3 anys) El dragonet
volador i el petit Sant Jordi. Bel Contes
Hora del conte (+ 3 anys) El bosc de vidre de Maria Àngels
Anglada. Susana Tornero
Hora del conte (+ 3 anys) Contes en pijama. Cia. La minúscula
Hora del conte Aula de teatre
Contes per a nadons (- 3 anys)
Hora del conte - Kids&Us
Contes per a nadons

200

Contes per a nadons
Contes per a nadons (- 3 anys) El cargol i l’herba
de poniol. Vadecontes
Hora del conte (+ 3 anys) Contes i taller dexapes. La Sal d’
Olot
Contes per a nadons (- 3 anys) ) La lluna i el sol es
fan amics. Núria Clemares
Contes per a nadons (- 3 anys) Una ratolina, una nena, amb Petita
Companyia
Hora del conte (+ 3 anys) Explica’m la castanyada amb Cia. Gra
de sorra
Hora del conte inclusiva
Contes per a nadons (- 3 anys) Castanyes i bolets. ClarArt
Hora del conte (+ 3 anys) L’elefant Mainú (conte inclusiu). Montse
Panero
Contes per a nadons (- 3 anys) Acaronacontes
Contes per a nadons (- 3 anys) Cacauet teatre
Hora del conte en anglès
Hora del conte (+ 5 anys) A de Brossa.Assumpta Mercader
Contes per a nadons (- 3 anys) Contes que
respiren calma. Olga Cercós
Hora del conte (+ 3 anys)
Tallers i activitats infantils
Taller d'escriptura creativa per a joves
Taller d'escriptura creativa per a joves
Taller d'escriptura creativa per a joves
Taller d'escriptura creativa per a joves

90
85

200

200
30
95
95
68
95
80
100
70
95
45
40
95
90
95
6
95
17
55
15
80
45
55

52
90
85
40
40
85
60
95
95
80
35
80
84
12
12
12
12
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X

dt. 14 maig 2019
dj. 16 maig 2019
dg. 19 maig 2019
dc. 22 maig 2019
dv. 24 maig 2019
dv. 31 maig 2019
dl. 1 jul. 2019
dc. 3 jul. 2019
dv. 5 jul. 2019
dl. 8 jul. 2019
dc. 10 jul. 2019
dv. 12 jul. 2019
dj. 10 gen. 2019
dl. 14 gen. 2019
dj. 17 gen. 2019
dv. 18 gen. 2019
dj. 24 gen. 2019
dt. 26 febr. 2019
dj. 28 febr. 2019
dj. 7 març 2019
ds. 30 març 2019
dl. 1 abr. 2019
dj. 11 abr. 2019
dl. 15 abr. 2019
dc. 17 abr. 2019

ds. 4 maig 2019
dj. 9 maig 2019
dl. 13 maig 2019
dg. 19 maig 2019
dc. 22 maig 2019
dj. 23 maig 2019
dc. 29 maig 2019
dj. 30 maig 2019
dt. 4 juny 2019
dv. 7 juny 2019
dc. 19 juny 2019
dj. 20 juny 2019
dt. 25 juny 2019
dt. 3 set. 2019

dj. 5 set. 2019
dl. 9 set. 2019

Taller temàtic escriptura creativa per a joves: habitacions
privades
Taller Supernit: orelles èlfiques
Taller: Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Mindstorms
Taller: Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Mindstorms
Taller: Crea i programa un robot mòbil amb LEGO Mindstorms
Supernit a les biblioteques
Taller Bibliomakers. Aprenent amb Arduino
Taller Bibliomakers. Aprenent amb Arduino
Taller Bibliomakers. Aprenent amb Arduino
Taller Bibliomakers. Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
Taller Bibliomakers. Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
Taller Bibliomakers. Inventa robots senzills amb LEGO WeDo
Presentacions
Presentació dels llibres El viaje al mundo de Lucía, El viaje a
nuestro mundo i El viaje... ¡De nuevo a ti!, de Jenifer López.
Presentació del llibre Ernest Lluch : biografia d'un intel.lectual
agitador, de Joan Esculies Serrat
Presentació i projecció del documental “Memòries de l’exili.
Teresa Juvé”
Presentació del llibre Els Camins de la llum, de Coia Valls
Presentació del llibre "Josep Tarradellas, president de la
Generalitat restablerta (1977-1980), d'Enric Pujol
Presentació del llibre La història continua, de Joan Gonzàlez
Presentació del llibre Somnis de Penèlope de Marta Silvestre
Presentació llibre Sobre la República catalana : escrits de Dret
Constitucional i de Dret Internacional, d'Hèctor López Bofill.
Presentació del poemari "Regalimant tinta entre el tu i jo" d'Albert
Carol Bruguera
Presentació del llibre La Collita tardana, obra poètica inèdita
d'Antoni Rovira i Virgili
Presentació llibre Els dies del Rainbow, d'Àngel Burgas
Presentació del llibre Viatges i poemes de K.P. Kavafis
Presentació del llibre Posverdades en un magma líquido : una
visión fisicoquímica y psicoanalítica del "procés" y de otros
procesos : con poemas "in the north site corner" de Jom Friser
Presentació del llibre Mama desobedient : una mirada feminista a
la maternitat d'Esther Vivas
Presentació de la revista Mirmanda num. 12/13
Presentació del llibre El Desespero, de Jordi Ferrer Ferrer
Presentació del llibre Gala i Dalí a l'altre costat del mirall, de
Dominique Gasquet
Presentació del llibre En Garp segons el món, de Laia Tomàs
Presentació del llibre Digues un desig, de Jordi Cabré, premi Sant
Jordi
Presentació del llibre Ariel i els cossos, de Sebastià Portell
Presentació del llibre "Agnès Varda. Espigadora de realidades y
de ensueños" d'Imma Merino
Presentació del llibre Libro de surcos, de David Ruano.
Presentació del llibre Miopies. Poesies de curta distància,
d'Azucena Moya
Presentació del llibre "La volta a Catalunya en 50 vins"
Presentació llibre Sis nits d'agost, de Jordi Lara. Presentació a
càrrec d'Anna Teixidor
Presentació del llibre Bonnie Norwick, de Narcís Serra Lloveras
Presentació del llibre El Voluntari, d'Eduard Sadurní i l'experiència
del voluntariat amb Oncolliga
Presentació del disc Electrolibri de Pascal Robin
Presentació del llibre Els nous bàrbars

5
20
6
6
6
51
12
12
12
12
12
12
10
35
45
25
13
15
17
17
61
11
49
30
25

40
10
25
20
22
10
5
14
20
20
65
15
20
30

0
4
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X

dl. 16 set. 2019
dc. 18 set. 2019
dv. 20 set. 2019
dc. 25 set. 2019
dj. 26 set. 2019
dj. 3 oct. 2019

dj. 24 oct. 2019
dt. 29 oct. 2019
Dj. 31 oct. 2019
dl. 4 nov. 2019
dt. 12 nov. 2019
dj. 21 nov. 2019
dv. 22 nov. 2019
dj. 28 nov. 2019
ds. 30 nov. 2019
dj. 5 des. 2019
dj. 12 des. 2019
dt. 17 des. 2019
dj. 19 des. 2019
dv. 11 gen. 2019
dl. 14 gen. 2019
dj. 17 gen. 2019
dv. 18 gen. 2019
dl. 21 gen. 2019
dv. 25 gen. 2019
dt. 4 juny 2019
dc. 5 juny 2019
dj. 6 juny 2019
dt. 11 juny 2019
dc. 12 juny 2019
dl. 14 oct. 2019
dv. 11 gen. 2019
dl. 14 gen. 2019
dj. 17 gen. 2019
dv. 18 gen. 2019
dl. 21 gen. 2019
dl. 21 gen. 2019
dt. 22 gen. 2019
dt. 22 gen. 2019
dt. 22 gen. 2019
dt. 22 gen. 2019
dj. 24 gen. 2019
dt. 29 gen. 2019
dc. 13 febr. 2019
dc. 13 febr. 2019
dv. 15 febr. 2019
dl. 18 febr. 2019

Presentació del llibre "Després de la batalla", de Judith Cobeña i
Guàrdia, Josep Torrent Alabau i Andreu Pérez Mingorance.
Presentació del poemari Apàtrida, de Joan Gasull
Presentació del llibre Teatre reunit, d'Helena Tornero
Presentació del llibre “Reimaginem la independència” de Carles
Campuzano
Presentació del número 7 de la revista Encesa Literària, dedicat a
l'escriptor Josep-Sebastià Pons
Presentació del llibre Figueres, la Gernika catalana : els
bombardeigs de Figueres durant la Guerra Civil (1938-1939), a
càrrec de l'autor Enric Pujol i Casademont
Presentació del club de lectura del Muntaner
Presentació del llibre Espais blaus de la Mediterrània d'Antoni
Salamanca
Presentació de "Canteu, canteu, ninetes", de Blai Manté.
Guanyadora del II Premi Empordà de novel·la.
Presentació del llibre Una història crítica de les esquerres, de
Xavier Díez
Presentació del llibre Elements per a una sintaxi nacional
Presentació del llibre Els Pobles de l'Alt Empordà. Vol. 3
Presentació del llibre i conferència "El ultimo cooperante" d'Iñaki
Alegría
Presentació del llibre Què t'ha ensenyat la vida? (202 veus), de
David Pagès i Cassú
Presentació del llibre Endevinalles d' Anna M. Matas i Joan Antoja
Presentació del llibre Dieta: què faig malament? de Lídia
Casademont
Presentació del llibre Captiu, de Marina Hidalgo
Presentació del poemari Vol en cercles, d’Eduard Casas
Presentació novel.la Imatges del meu enterrament, d'Ester Vila
Tallers de formació d’adults
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Bibiloteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Formació en TIC a la Biblioteca
Taller Instagram per a la teva empresa
Visites escolars
Visita escolar de les Escolapies
Visita escolar Escola Besalú
Visita escolar Escola Parc de les Aigües
Visita escolar Escola Parc de les Aigües
Visita alumnes TEI
Visita sala infantil / Usuaris de Càrites
Visita escolar del Joaquim Cusí
Visita escolar del Joaquim Cusí
Visita alumnes TEI
Visita escolar Càrites
Visita escolar del Josep Pallach
Visita de l’Escola de Fortià
Visita escolar Escola Carme Guasch
Visita escolar Escola Carme Guasch
Visita escolar del Josep Pallach
Visita escolar de l'Escola de Palau Savardera

15
15
35
15
18
25

10
16
26
20
16
40
23
24
24
48
36
13
17
10
8
9
6
8
7
9
12
11
10
9
12
30
30
40
18
30
20
30
40
30
20
50
17
25
25
50
37
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X

dt. 19 febr. 2019
dc. 27 febr. 2019
dj. 28 febr. 2019
dc. 6 març 2019
dv. 8 març 2019
dc. 13 març 2019
dc. 13 març 2019
dc. 20 març 2019
dv. 5 abr. 2019
dv. 5 abr. 2019
dt. 9 abr. 2019
dc. 10 abr. 2019
dj. 11 abr. 2019
dv. 12 abr. 2019
dj. 25 abr. 2019
dt. 30 abr. 2019
dc. 8 maig 2019
dj. 9 maig 2019
dv. 24 maig 2019
dv. 7 juny 2019
dj. 13 juny 2019
dv. 14 juny 2019
dl. 17 juny 2019
dt. 18 juny 2019
dc. 19 juny 2019
dc. 19 juny 2019
dj. 3 oct. 2019
dv. 4 oct. 2019
dc. 9 oct. 2019
dj. 10 oct. 2019
dv. 11 oct. 2019
dt. 15 oct. 2019
dm. 16 oct. 2019
dj. 17 oct. 2019
dj. 17 oct. 2019
dj. 24 oct. 2019
dv. 25 oct. 2019
dl. 28 oct. 2019
dt. 29 oct. 2019
dt. 5 nov. 2019
dc. 6 nov. 2019
dj. 7 nov. 2019
dv. 8 nov. 2019
dc. 13 nov. 2019
dj. 14 nov. 2019
dv. 15 nov. 2019
dl. 18 nov. 2019
dt. 19 nov. 2019
dt. 19 nov. 2019
dt. 19 nov. 2019
dc. 20 nov. 2019
dj. 21 nov. 2019
dv. 22 nov. 2019
dl. 25 nov. 2019
dt. 26 nov. 2019
dc. 27 nov. 2019
dj. 28 nov. 2019
dv. 29 nov. 2019
dj. 5 des. 2019

Visita escolar
Visita escolar de l’Escola de Fortià
Visita del Josep Pallach
Visita escolar de l’escola Les Mèlies
Visita escolar de Les Escolàpies
Visita escolar des de la Carme Guasch
Visita escolar TEI
Visita escolar del Parc de les Aigües
Visita escolar de l’Escola Sant Pau
Visita grup Acollida
Visita escolar Escola Salvador Dalí
Visita escolar Joaquim Cusí
Visita escolar
Visita escolar de Les Escolàpies
Visita escolar Escola Salvador Dalí
Visita escolar 1r Batxillerat Narcís Monturiol
Visita escolar
Visita escolar Escola Salvador Dalí
Visita escolar Escolàpies
Visita Escolar
Visita escolar Institut de Llançà
Visita escolar Institut de Llançà
Grups escolars - lectura a la biblioteca. Sant Pau
Visita escolar Escola Sant Pau
Visita escolar
Visita escolar La Salle
Visita escolar Escola Pous i Pagès
Visita escolar Les Escolàpies
Visita escolar Escola Pous i Pagès
Visita Escolar Parc de les Aigües
Visita Escolar Josep Pallach
Visita escolar 1r d'ESO IES Deulofeu
Visita escolar 1r d'ESO IES Deulofeu
Visita escolar 1r d'ESO IES Deulofeu
Visita escolar Parc de les Aigües
Visita escolar Pous i Pagès
Visita escolar Parc de les Aigües
Visita escolar Les Escolàpies
Visita escolar La Salle
Visita escolar La Salle
Visita escolar Pous i Pagès
Visita escolar Pous i Pagès
Visita escolar Escola Els Terraprims
Visita escolar Escolàpies
Visita escolar La Salle
Visita escolar Pous i Pagès
Visita escolar 1r Batx orientada a TDR Ramon Muntaner
Visita escolar (només préstec)
Visita escolar Amistat
Visita escolar Narcís Monturiol
Visita escolar Anicet de Pagès
Visita escolar La Salle
Visita escolar Cusí
Visita escolar 1r BATX INS Ramon Muntaner 35 alumnes orientat
a TDR
Visita escolar Amistat
Visita escolar
Visita escolar Amistat
Visita escolar (només retorn i tria de llibres)
Visita escolar M. Àngels Anglada

104
22
50
50
23
50
30
50
50
26
50
40
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50
50
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40
25
40
40
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50
30
30
40
50
40
25
25
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30
25
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25
50
30
25
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X

dc. 11 des. 2019
dj. 19 des. 2019

Visita escolar
Visita escola Cusí

dl. 8 jul. 2019
dc. 10 jul. 2019
15 jul. 2019
dc. 17 jul. 2019
dc. 17 jul. 2019
dl. 22 jul. 2019
dc. 24 jul. 2019
dv. 26 jul. 2019
dl. 29 jul. 2019
dc. 31 jul. 2019
dv. 2 ag. 2019
dv. 2 ag. 2019
dv. 9 ag. 2019

Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita

25
50
Visites de casals

dv. 1 febr. 2019
dl. 4 febr. 2019
dt. 5 febr. 2019
dc. 6 febr. 2019
dv. 8 febr. 2019
dc. 13 febr. 2019
dt. 19 febr. 2019
dj. 28 febr. 2019
dl. 11 març 2019
dv. 15 març 2019
dt. 19 març 2019
dt. 26 març 2019
dl. 15 abr. 2019
dl. 6 maig 2019
dj. 30 maig 2019
ds. 1 juny 2019
dv. 7 juny 2019
dv. 12 jul. 2019
dj. 25 jul. 2019
dc. 7 ag. 2019
dl. 26 ag. 2019
dt. 1 oct. 2019
dt. 1 oct. 2019
dj. 17 oct. 2019
dv. 25 oct. 2019
dt. 26 nov. 2019
dt. 3 des. 2019
dt. 10 des. 2019
dc. 11 des. 2019
dc. 11 des. 2019
dv. 13 des. 2019
dl. 16 des. 2019
ds. 19 gen. 2019
dt. 23 abr. 2019
dg. 19 maig 2019
dg. 22 des. 2019
dj. 31 gen. 2019
dj. 31 gen. 2019
dl. 4 febr. 2019

casals
casals
casals
casals
casals
casals
casals
casals
casals
casals
casals
casals
casals

Altres visites
Visita Espais Familiars
Visita Escola d'Adults
Visita Escola d'Adults
Visita Escola d'Adults
Visita del Curs d'acollida i de coneixement de l’entorn
Visita Escola d'Adults
Visita Oficina Català
Visita Oficina Català
Visita alumnes TEI
Visita del Curs d'acollida i de coneixement de l’entorn
Visita grup Òmnium
Visita Aula Acollida Narcís Monturiol
Visita guiada - El Dofí
Visita guiada - Cicle Formatiu de GS Administració i Finances
Visita guiada Altem
Visita guiada Club social
Visita del Curs d'acollida i de coneixement de l’entorn
Visita nouvinguts Fundació Clerch i Nicolau
Visita guiada - El Dofí
Visita Parc de les Aigües
Cau St. Pere de Figueres
Visita guiada adolescents
Visita guiada CFGS Educació Infantil
Visita grup de persones que aprenen català
Vista escolar 1r d'ESO Deulofeu
Visita escola adults
Visita adults Marià Verdaguer
Visita adults Marià Verdaguer
Visita adults (alfabetització) Marià Verdaguer
Visita escola d'adults figueres
Visita del Curs d'acollida i de coneixement de l’entorn
Visita aula acollida
Sortides
Itinerari Fages
Sant Jordi a la Biblioteca. Trobada d'autors locals
Sortida al Liceu a veure "Les Pêcheurs de perles"
Sortida al Liceu: Cavalleria Rusticana / Pagliaci
Conferències i xerrades
Xerrada informativa del projecte de Ksameu: agricultura
ecològica
Literatura i sèries televisives. El conte de la serventa amb Jordi
Dorca
Conferència Cicle de literatura d'Òmnium Alt Empordà
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30
30
30
30
30
30
30
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15
15
36
15
15
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23
15
30
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X

dt. 5 febr. 2019
dv. 8 febr. 2019
dc. 27 febr. 2019
dl. 4 març 2019
dt. 5 març 2019

dc. 6 març 2019
dl. 11 març 2019
dj. 14 març 2019
dc. 20 març 2019
dj. 21 març 2019
dj. 28 març 2019
dt. 2 abr. 2019
dc. 3 abr. 2019
dj. 4 abr. 2019
dl. 8 abr. 2019
dj. 25 abr. 2019
dl. 6 maig 2019
dt. 7 maig 2019
dc. 8 maig 2019
dc. 15 maig 2019
dv. 24 maig 2019
dc. 5 juny 2019

dl. 10 juny 2019
dt. 11 juny 2019
dj. 13 juny 2019

dt. 18 juny 2019

dt. 2 jul. 2019
dc. 17 jul. 2019
dj. 19 set. 2019

dl. 23 set. 2019

dt. 24 set. 2019
dl. 30 set. 2019
dl. 7 oct. 2019
dl. 7 oct. 2019

Mindhunter : cazadores de mentes : literatura i sèries televisives,
a càrrec de Jordi Dorca
Xerrada Ajuntament de Figueres: Projecte singulars
Xerrada Què hem aconseguit filosofant al segle XX? Amb Max
Pérez
Conferència Aproximació a les Elegies de Bierville, de Carles Riba
Llibres i edició, tres projectes editorials en clau femenina.
Conversa amb Maria Bohigas (Club Editor), Laura Huerga (Raig
Verd) i Elisabet Riera (Wunderkammer)
Xerrada Què hem aconseguit filosofant al segle XX? A
càrrec d'Alba Padrós
Conferència Josep Carner: absència i altres versos, a càrrec
d’Àngels Gardella
Xerrada Què hem aconseguit filosofant al segle XX?
La memòria poètica. Un recorregut literari per les literatures
del’exili
Conferència Alexandre Deulofeu i Àlvar d’Orriols a càrrec de Joan
Ferrerós
Què hem aconseguit filosofant al segle XX?
Xerrada El cànon de la literatura fantàstica infantil i juvenil
Taula rodona El municipalisme de Rafael Ramis des de la
perspectiva de 40 anys d'ajuntaments democràtics
Què hem aconseguit filosofant alsegle XX?
Els escriptors catalans i l'exili. Encara no sé com sóc de M.
Àngels Vayreda a càrrec de Jordi Pla
Lliurament del XVIII Premi Albert Compte a treballs de recerca
d’humanitats i ciències socials
Conferència sobre Les Pêcheurs de perles, a càrrec de Pol Avinyó.
Club LiceuBib
Conferència Cicle de literatura d'Òmnium Alt Empordà
Conferència Jugamat – Còctel matemusical
Xerrada sobre El Futur amb Helena Tornero i Oriol Morales
Xerrada sobre salut - Fira de la Gent Gran
Encara no sé com sóc de M. Àngels Vayreda a càrrec de Jordi Pla.
Cicle de lectures comentades Els escriptors catalans i l'exili.
Òmnium AltEmpordà
Xerrada sobre La Traviata, a càrrec d'Abigail Prat
Inauguració i lliurament de premis Concurs Ferran Pou
Tastavins i tastamots, a càrrec de Miquel Sesé. Biblioteques amb
DO
Conferència Processos de creació en l'obra de Joan Brossa, a
càrrec de Glòria Bordons. En col.laboració amb La Muga Caula.
Acte Any Brossa
Conferència ballada: Toni Jodar explica la dansa moderna i
contemporània
Inauguracio de l'exposició Rafael Ramis, impulsor del
sindicalisme de funcionaris de Catalunya
Acte homenatge a Simona Gay. Amb la participació de Miquela
Valls, acadèmica nord-catalana, Estel Aguilar Miró, coautora del
poemari que presentem "Aigües sempre vives", André Robèr,
editor i Josep Puigbert
Taula rodona i presentació del llibre Escola Lavínia : els orígens
d'un referent pedagògic. Amb la participació de Montserrat Camps
Mundó i Carme Sala Sureda
Xerrada Anna M. Dalí i la literatura del paisatge, a càrrec de
Blanca Sala Reig
Inauguració del curs dels Clubs de lectura, a càrrec d'Ignasi
Aragay
Xerrada sobre l’òpera Turandot. A càrrec de Miquel Alsina
Xerrada: la prevenció del suïcidi
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X

dm. 8 oct. 2019
dj. 10 oct. 2019
dm. 22 oct. 2019
Dm. 30 oct. 2019
dc. 6 nov. 2019
dj. 14 nov. 2019
dc. 20 nov. 2019
dl. 2 des. 2019
dc. 4 des. 2019
dj. 5 des. 2019
dl. 9 des. 2019
dc. 3 jul. 2019
dj. 6 juny 2019
dc. 26 juny 2019
dj. 29 ag. 2019
dj. 24 oct. 2019
dt. 3 des. 2019

Conferència sobre "La mort i la primavera" de Mercè Rodoreda, a
càrrec de Lourdes Godoy
Deixa'm pensar! Cicle de filosofia
Conferència “L’ajuda mexicana a la República” a càrrec de José
M. Murià
Conferència "Ficció, realitat, testimoni i exili en l’obra literària
inèdita de Josep Puig Pujades", a càrrec d'Anna M. Velaz
Animals polítics : cicle de filosofia d'Òmnium Alt Empordà
Xerrada La lluita sindical sota el franquisme
Animals polítics : cicle de filosofia d'Òmnium Alt Empordà
Recital de poesia jove
Conferència sobre la Taula periòdica, a càrrec de Sílvia Simon,
investigadora i professora de Química de la UdG
Conferència sobre les pensions
Animals polítics : cicle de filosofia d'Òmnium Alt Empordà.
Espectacles i concerts
"Olor de menta" espectacle Any Brossa. Projecte Balla'm un llibre
Gots plens, paraules buides, cançons i versions al voltant del vi a
càrrec d'Homes de filferro. Biblioteques amb DO
El Poble, recital basat en l'obra de Miquel Martí Pol
Concert de Rusó Sala a la terrassa de la Biblioteca de Figueres en
el marc de l’ Acústica
Concert Paraula de Músic amb Ivan Sáez / Big Ivanhoe
Monòleg Pompeu Fabra : jugada mestra!
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