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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, que compta amb una població de 47235
habitants, estan proporcionats 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.
Aquest horari s’ha vist alterat al llarg del 2020. Si bé la biblioteca arrenca l'any
amb una activitat i visites similars a les de 2019, la irrupció de la pandèmia altera
significativament el funcionament de l’equipament. El 12 de març, a la tarda, la
Biblioteca ja no obre al públic. El 13 de març la biblioteca tanca les seves portes
per ordre del Govern (RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març) i no reobre
fins gairebé dos mesos i mig després, el 26 de maig, en l'anomenada Fase 1 de
la desescalada. Del maig fins al desembre, s’ha mantingut obert, però amb més
o menys restriccions de serveis en funció de la situació epidemiològica.
Malauradament acabem el 2020 sense recuperar el normal funcionament de
l’equipament. L’excepcionalitat de la situació viscuda s’ha traduït en una alteració
dels serveis i les activitats que acostuma a oferir la biblioteca i que es detallaran
més endavant.
El 2020 vam obrir 227 dies. Del 26 de maig al 14 de juliol vam obrir amb horari
reduït de 24 hores setmanals: matins de 9.30h a 13.30h (dilluns, dimecres,
divendres i dissabtes) i tardes, de 15.30h a 19.30h (dimarts i dijous). A partir del
1 de juliol vam obrir matí i tarda. Els dissabtes d’estiu (del 15 de juny al 15 de
setembre) la biblioteca està tancada. La resta de l’any vam fer l’horari de 9.30 a
13.30 i de 15.30 a 19.30, és a dir, 44 hores setmanals d'obertura.
Pel que fa al nombre de visitants, no podem donar una xifra exacta perquè en
alguns períodes el taulell de la biblioteca es va traslladar a la sala d’actes on no
hi ha comptador de persones.

5

Superfície útil d'ús bibliotecari (m2)

Total de fons (volums)

Hores obertura/any

Dies d’obertura

2020

2019

1.362

1.362

124.703

121.940

1.568

2.040

227

282

Informe interanual de dades d'impacte. Elaborat per Síntesi, sistema d'informació d'abast nacional de recollida, explotació i difusió de les dades
estadístiques de les biblioteques públiques de Catalunya

Si bé la promoció de la lectura i la col·lecció, mitjançant recomanacions i activitats
de foment cultural, és ja de manera habitual la principal línia de treball de la
biblioteca, la pandèmia ha ocasionat que l’equip redobli els seus esforços en
aquesta direcció, promovent la lectura com a una eina d’acompanyament i millora
de la qualitat de vida en un moment de crisi social i sanitària.
Així mateix, es treballa per tal de, en la mesura del possible, continuar oferint el
major nombre de serveis, fent-ne difusió per canals diversos amb especial
atenció a les xarxes socials.
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Al llarg dels mesos en els quals es perllonga la crisi sanitària, l‘equip de la
biblioteca treballa amb voluntat de servei públic i vetlla per intentar donar un
tracte proper a usuaris i usuàries.
Aquesta memòria pretén ser un resum de la feina duta a terme i s’hi destaca el
que ha tingut més impacte tant pel que fa a la repercussió sobre la ciutadania,
com a la gestió interna.
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1 . PROMOCIÓ DE LA LECTURA I LA COL·LECCIÓ

L'habitual promoció de la lectura entre la ciutadania i el seu reforç en l’entorn
digital assoleix una dimensió molt més àmplia al llarg del 2020. A banda de
promoure la lectura com a fet individual, es programa un ampli ventall d’activitats
de dinamització lectora.

Activitats presencials

153

202

Activitats virtuals

Participants de les activitats

3.222

35.461

Participants de les activitats

Conferències i presentacions

35
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Conferències i presentacions

Hores del conte

12

14

Hores del conte

Clubs de lectura

39

42

Clubs de lectura

Visites guiades

21

139

Recomanacions i ressenyes

Exposicions

7

Cursos i tallers

26

Audicions i representacions

7

Activitats de cessió de sala
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Els clubs de lectura
Al llarg del 2020 es duu a terme l’activitat relacionada amb els 13 clubs de lectura
organitzats per la 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.

Club de Lectura de Narrativa de Cristina Jutge
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Al llarg del 2020 s’acaben de portar a terme les sessions del curs 2019-2020 i,
malgrat les restriccions imposades arran de la COVID-19 s’inicien les primeres
sessions del curs 2020-2021. Durant el confinament molts dels clubs de lectura
programats, tant per a adults com per a infants, tenen continuïtat de manera
virtual, un gest que és molt benvingut pels participants dels clubs. Cal destacar
però que només es poden mantenir algunes de les lectures programades donat
que els i les participants ja compten amb un exemplar físic del llibre però, en
contrapartida, es programen sobre la marxa noves lectures en format virtual
gràcies a l’entesa amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya,
que atenent a la nostra petició, ens atorga les llicències digitals sol·licitades per
fer-ho possible. Les trobades virtuals que tenen lloc durant el confinament, són
molt especials, tenen un to reconfortant i són enormement agraïdes per les
persones que hi prenen part, tot i que el nombre és més reduït que l’habitual pel
fet que molts usuaris no disposen d’accés a la lectura digital, o hi renuncien en
favor de la lectura en paper. Un altre factor a tenir en compte, és la dificultat
d’algunes persones per tal d’accedir a les plataformes digitals utilitzades Zoom,
Jitsi Meet i Google Meet. Així mateix es fa ús dels grups de whatsapp per tal de
fer arribar informacions relatives als clubs de lectura i mantenir una relació més
propera amb els usuaris.
En aquest sentit, cal destacar el fet que amb la represa de l’activitat presencial, i
de manera activa a partir del mes de setembre, l’equip de la biblioteca, facilita
assessorament personalitzat als usuaris i usuàries que no compten amb la
destresa suficient en l’ús de les TIC per accedir a les aplicacions de reunions
virtuals. Donada la inestabilitat de la situació sanitària i preveient noves
restriccions en matèria de reunió de persones o possibles nous confinaments,
aquestes accions de formació permeten donar continuïtat virtual a les trobades
dels clubs de lectura, que a finals del 2020 ja estan plenament normalitzades i
compten amb una participació de la pràctica totalitat de les persones que en
formen part. De fet, amb l’inici del nou curs dels clubs de lectura 2020-2021,
només la primera de les trobades pot realitzar-se de manera presencial a la
biblioteca, la resta han estat totes virtuals.
S’han realitzat un total de 81 trobades que han comptat amb l’assistència de 959
persones

Club de Lectura de Poesia de Lluís Bosch
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Club de Lectura de Narrativa Virtual de Cristina Jutge

Els clubs portats a terme són:
Clubs de lectura infantil de 4t, 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 mitjançant un grup a Facebook), 1 Club de Lectura de Poesia, 2
Clubs 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, 1 Club de Lectura Fàcil.
Aquest curs, s’ha optat per no oferir el club de lectura de 3r. ja que encara estava
per formar, la qual cosa ens ha permès centrar-nos més en els grups que ja
teníem. El proper 2021, es tornarà a oferir.
D’altra banda, donat el fet que molts usuaris del club de lectura fàcil que
ofertàvem el dimecres al matí, principalment per motius laborals, van passar-se
al de divendres a la tarda, i que els dimecres al matí s’acusava la falta d’una
persona a l’equip, es decideix anul·lar provisionalment la sessió del club de
lectura fàcil dels dimecres matí.

Club de Lectura Infantil Virtual de Yolanda Alcalá

Club de Lectura Infantil de Sílvia Cortada
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Club de Lectura Juvenil d'Albert Carol amb Àngel Burgas

Club de Lectura Juvenil amb Albert Carol, sessió virtual i sessió presencial amb Àngel Burgas

Club de Lectura Llegir el Teatre
Es dona continuïtat a les trobades dels clubs de teatre Llegir el Teatre
combinades amb sortides, tot i que les restriccions patides en el sector cultural
s’han traduït en algunes anul·lacions de muntatges escènics. Com ja és habitual,
el club Llegir el Teatre i Figueres a Escena, en estreta col·laboració, programa
diverses activitats i els membres del club de lectura gaudeixen de descomptes
en el preu de les entrades a algunes representacions.
Aquest curs 2020-2021 s’ha canviat el format de les sessions, que a partir del
mes de novembre de 2020 passen a ser virtuals, i compten amb una introducció
a l’obra en format vídeo a càrrec de la dinamitzadora del club, Magda Bosch, que
es pot visualitzar per mitjà del canal YouTube de la biblioteca.
Durant el confinament els i les participants d’aquest club de lectura continuen
amb la lectura de textos teatrals gràcies al fet que el Teatre Nacional de
Catalunya, posa en accés obert els textos teatrals d’Arola Editors. Així mateix,
es segueixen les activitats que proposa el TNC mitjançant els directes
d’Instagram, com ara entrevistes amb dramaturgs i dramaturges.
Així mateix, des de la biblioteca es facilitat a les persones interessades l’accés a
l’enregistrament en línia d’obres de teatre portades a escena pels grups de
teatre locals com ara Tquatre o a la Funcional.
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Club de Lectura Llegir el Teatre de Magda Bosch amb Marià Llop i Oriol Morales

Sortides a espais escènics:
28.02.2020 Sortida al Teatre Municipal el Jardí per assistir a la posada en escena
de l’obra Rostoll cremat de Toni Gomila. Una proposta inclosa dins de les
activitats de la Quinzena mallorquina impulsada pels teatres de la Costa Brava i
del Pirineu de Girona, i en la qual la Biblioteca de Figueres pren part incloent la
lectura d’aquest text teatral dins del Club de Lectura “Llegir el Teatre”.
14.03.2020 Estava prevista una sortida al TNC per assistir a la posada en escena
de l’obra L’huracà de Carme Montoriol que malauradament no es va poder dur a
terme.
Sessions especials:
08.01.2020 Finestres. A partir de contes de Pere Calders. Trobada-tertúlia amb
La Funcional Teatre – Figueres a escena.
13.02.2020 Conferència de Margarida Casacuberta sobre Víctor Català
11.11.20 No hi ha lladre que per bé no vingui de Darío Fo. Assistència virtual del
Grup Tquatre https://youtu.be/A1GkioNBycY
09.12.20 Les Cartes de Víctor Català. Conferència a càrrec d’Irene Muñoz
https://youtu.be/iUsbyysoUyg
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Club Musical i de Lectura LiceuBib
El club de lectura LiceuBib combina la lectura de llibres que han inspirat les
òperes amb audicions i visions comentades de les òperes de la programació del
Liceu. En alguna ocasió també s’ofereixen conferències sobre el món de l’òpera
en general. La persona que dinamitza la trobada és preferentment un divulgador
musical o un professor de literatura local -el 2020 Oriol Casadevall Crespo,
Conxita Reina i Miquel Alsina-, a més de la participació de Pol Avinyó, musicòleg
i divulgador musical del Liceu.
Després d’una xerrada dedicada a la figura de Maria Callas, el club s’interromp
des del mes de març fins a l’octubre moment en què ja s’ofereix una xerrada
sobre Don Giovanni en format virtual pel canal Youtube de la Biblioteca de
Figueres, el novembre una tertúlia sobre la Dama de les Camèlies i el desembre
audició comentada sobre La Traviata.
En total, s’han dut a terme 4 sessions, 3 de les quals en format virtual.
Per part del Servei de Biblioteques hem rebut lots de llibres per realitzar les
trobades i una selecció de recursos per aprofundir en cada òpera anomenades
Píndoles que estan disponibles en línia https://biblioteques.gencat.cat/ca/elservei-de-biblioteques/liniesdactivitat/promocio_lectura_cultura/clubs_lectura/LiceuBIB/Pindoles_sobre_les
_operes/
Val a dir que durant el confinament i represa el Servei de Biblioteques ofereix un
club virtual d’òpera per la plataforma Tellfy, del qual en fem difusió i s’hi inscriuen
alguns usuaris del club LiceuBib de Figueres.

Club de Lectura LiceuBib de Nati Vilanova amb Clara Valero Heroïnes de Puccini

13

Club de Lectura LiceuBib de Nati Vilanova
amb Oriol Casadevall Don Giovanni

Club de lectura LiceuBib de Nati Vilanova
amb Conxita Reina i La Dama de les Camèlies

Autores, autors i especialistes convidats a participar als Clubs de Lectura
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. Als Clubs de Lectura de Narrativa del 2020
hem comptat amb la participació presencial o virtual de: Mar Bosch Oliveras, la
filòloga Irene Muñoz, Francesc Serés i Jordi Lara .

Club de Lectura de Lluís Bosch amb Irene Muñoz
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Club de Lectura Virtual de Narrativa
de Cristina Jutge amb Jordi Lara

Club de Lectura de Narrativa d'Albert Carol amb Mar Bosch

Inauguració del curs de clubs de lectura
La inauguració del curs dels Clubs de Lectura és també una de les activitats
destacades pel que fa al convit a la lectura, i enguany l’encarregat de dur-la a
terme va ser el músic, compositor i director d’escena Xavier Albertí, Director
Artístic del Teatre Nacional de Catalunya des de 2013. Amb una dilatada
trajectòria entorn a l'escena teatral catalana, Albertí ha estat un dels impulsors
del projecte “Llegir el Teatre” que des del TNC i el Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya ha fet créixer ostensiblement el nombre de lectors de
teatre arreu de Catalunya. El 30 de setembre al vespre -en un acte que per tal
d’acomplir el protocol de seguretat sanitària té lloc a l’Auditori Caputxins i alhora
és retransmès pels Canals de YouTube de l'Ajuntament i la Biblioteca de
Figueres- aquest àvid lector i excel·lent comunicador, és l'encarregat d'inaugurar
el nou curs tot motivant-nos amb les seves propostes i reflexions sobre la
lectura.
Llegim amb l'Albertí: https://youtu.be/gwL9AY35Xws
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Inauguració Clubs de lectura

Clubs de lectura externs
Durant el 2020 es dona suport a diferents clubs de lectura externs que
s’organitzen en pobles de la comarca, associacions o entitats figuerenques,
escoles, instituts i centres cívics. La nostra tasca és la d’organitzar conjuntament
la programació dels clubs i gestionar la petició dels lots demanats, efectuant el
control de préstec i retorn. També donem assessorament pel que fa al
funcionament dels clubs, tot tipus de material de difusió i facilitem el contacte
amb autors, si s’escau.
Aquest servei es dona seguint el curs escolar, per tant al llarg del 2020 s’ha
realitzat suport en la part final del curs 2019-2020 i s’ha iniciat el curs 2020-2021.
Aquests són els clubs amb els que hem col·laborat:
Entitats:
ACAE, Fundació Clerch i Nicolau, Fundació Vergés Ginjaume i
Família i Salut.

Associació

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 Pous i Pagès, Institut Alexandre Deulofeu,
Institut de Cadaqués, Institut Cendrassos, Institut Ramon Muntaner, Institut
Narcís Monturiol, Institut Olivar Gran i Institut de Vilafant.
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Cal esmentar que a partir del mes de setembre algunes escoles o instituts han
aturat, temporalment, els préstec de lots per a clubs.
Centres cívics
Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres.
Pobles:
Agullana, Albanyà, l’Armentera, Cabanes, Darnius, Espolla, Lladó, Riumors,
Sant Pere Pescador i Vilamaniscle.

Hores del conte
Amb l’objectiu de transmetre el plaer de la lectura als infants, s’ofereix una
programació estable de Contes per a nadons (-3 anys) i Hores del Conte (+3
anys), així durant el 2020 s'havien programat 27 activitats amb un total de 44
sessions, comptant que les de nadons són dobles. La situació creada per la
COVID-19 ocasiona alteracions significatives tanmateix, des del primer moment,
des de la Biblioteca de Figueres s’opta per continuar oferint a les famílies les
activitats familiars en format virtual. Aquestes es duen a terme pels contacontes
que ja estaven programats en format presencial, de tal manera que mantenen la
feina en un moment especialment dur per aquest col·lectiu.

Hora del Conte a Bel Bellvehí
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Aquestes propostes poden gaudir-se mitjançant el canal YouTube de la
Biblioteca de Figueres, i estan disponibles a partir del seu horari acostumat
(divendres a les 17 h - contes per a nadons / dissabtes a les 12 h - Hores del
conte) i es mantenen al llarg de tot el cap de setmana per tal que, en temps de
mobilitat reduïda, les famílies tinguin una opció de lleure compartit sense moure's
de casa .
Al llarg del 2020 s'han realitzat 22 activitats amb 26 sessions, de les quals 12
han estat presencials i 14 sessions virtuals.
Activitats presencials = 754 assistents
Activitats virtuals = 1226 visites

Primera i única Hora del Conte presencial
postconfinament
Enregistrament de l'Hora del Conte Virtual
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Petit LiceuBib
Comptant amb la col·laboració del Servei de Biblioteques i el Liceu, hem
organitzat 2 tallers d’iniciació al món de l’òpera per al públic familiar impartits per
Musicològics.
El 25 de gener, s’ofereix un taller participatiu per a infants de + 8 anys sobre El
jove barber de Sevilla en què els assistents gaudeixen de l’emoció de la mítica
obra de Rossini, de la comicitat d’un l’argument ple d’embolics, d’uns
personatges encisadors i unes cançons i melodies ritmiques i ornamentades.
El 2 d’octubre, té lloc ALLEGRO VIVACE. Un viatge màgic pel món de l’òpera
on es treballen continguts relacionats amb l’espectacle "Allegro Vivace", que va
poder veure's dins la programació familiar del Liceu, per mitjà de vídeos, activitats
participatives i audicions. Es realitza un recorregut per la història de l’òpera des
d’una mirada amena i divertida, descobrint les òperes més conegudes i les àries
més famoses.

Petit LiceuBib
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Presentacions de llibres
Al llarg del 2020 tenen lloc 12 presentacions de llibres, una xifra que, degut a la
situació creada per la pandèmia, ha estat significativament més baixa respecte
a la de l’any anterior al llarg del qual se’n van presentar 44. Moltes de les
presentacions ja agendades de novetats de Sant Jordi van quedar prorrogades
i/o anul·lades.
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.

Presentació del llibre "Societat Coral Erato. Pensament, esbarjo i cultura des de 1862"

Durant els primers mesos del 2020 tenen lloc presentacions com la de "La
campana de vidre" de Francesc Fontbona, a càrrec de Mariona Seguranyes;
“1640” d’Antoni Simon, a càrrec de l’editor Rafael Català i l’historiador Enric
Pujol; "Una introducció necessària al pensament de Francesc Pujols" d'Alba
Padrós i Max Pérez Muñoz; "Galeries del record", de Narcís Garolera, a càrrec
de Joan Ferrerós; "Societat Coral Erato. Pensament, esbarjo i cultura des de
1862" llibre col·lectiu a càrrec d’autors empordanesos que compta amb una
nombrosa assistència de públic; “Los niños que salvaron la música” d'Albert
Alforcea, que es complementa amb l’actuació musical d’Edu Quirós interpretant
temes en acústic de la banda Queen; o la presentació la presentació del llibre
infantil “Limomo”, de Carmen Guzman.
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Presentació del llibre "Galeries del record",
de Narcís Garolera, a càrrec de Joan Ferrerós

Presentació del llibre "La campana de vidre" de Francesc Fontbona,
a càrrec de Mariona Seguranyes

Tanmateix, cal tenir present que els mesos previs a Sant Jordi, de gran
efervescència pel que fa a la presentació de llibres, coincideixen amb el
confinament, així com també la mateixa diada de Sant Jordi.
Donat aquest context, facilitem que alguns autors i autores locals, com en el cas
d’Ernest Pibernat, presentessin els seus llibres per mitjà de les xarxes socials.
Passat l’estiu tenen lloc algunes presentacions de llibres, així, el mes de
setembre es presenten Ja està tot dit? O encara queden...llums de pau, de Joel
Plazas i Subirós el dia 14; L'ajuntament explicat a les meves filles de David Pujol
es presenta el dia 16 comptant amb la participació d’Agnès Lladó, alcaldessa de
Figueres, i d’Àngels Gardella; el dia 18 es presenta el llibre col·lectiu Estim(b)at
Empordà amb la participació entre altres d'Esteve Robleda, Xavier Vizcaíno i
Marc O'Neill i l’autora figuerenca Sílvia Vilacoba, presenta la seva nova novel·la
Retorn al paradís que completa la trilogia, el dia 28.
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Presentació del llibre "L'ajuntament explicat a les meves filles" de David Pujol

Les presentacions del mes d'octubre s’inicien el dia 7 amb la del poemari Falç i
estrelles de Pilar Parcerisas, a càrrec de Cari Oriol i compta amb recitació de
poemes a càrrec de Magda Bosch.

Presentació del poemari de Pilar Parcerisas, amb Magda Bosch

El dia 13 Rafel Ponsatí presenta el poemari El Mont. Dessota un cel, d'Ernest
Pibernat.
Després d’una aturada en les presentacions a causa de les restriccions que
comporten la suspensió de les activitats a partir de mitjans d’octubre, el 17 de
desembre té lloc la presentació en streaming del poemari Superfícies de Jordi
Pla Planas, amb presentació a càrrec de M. Àngels Gardella.
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Presentació del llibre "Estim(b)at Empordà" amb la participació entre altres d'Esteve Robleda, Xavier Vizcaino i Marc
O'Neill

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 realitzen 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 mitjançant 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.

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
de Biblio Digital (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 de 15.000 títols en
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diferents formats i temàtiques, disponibles en català, castellà, francès, anglès,
alemany, etc.

Prescripció lectora

Aparadors culturals i Lots sorpresa
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.
El 2020 es commemora l’Any Carner, i la Biblioteca prepara una mostra
d’edicions antigues d'obra de Josep Carner del fons de la Biblioteca, i enregistra
un vídeo divulgatiu.
https://youtu.be/NowRimRl5kE
Així mateix, l’11 de desembre Jaume Coll, comissari de l'Any Carner, visita la
biblioteca amb motiu d’una conferència organitzada per Òmnium al Cercle Sport,
i ens parla sobre algunes de les edicions antigues de Carner del fons de la
Biblioteca Fages de Climent, documentant uns poemes manuscrits que es
conserven al llegat del poeta figuerenc Jaume Maurici.
https://youtu.be/0oMDLgwk49Y

24

Visita de Jaume Coll, comissari de l'Any Carner. Amb Nati Vilanova, Alfons Martínez i
Lourdes Godoy

El 2020 és també el de la celebració del centenari del naixement Frank Herbert,
pare de la mítica "Dune" i s’elabora una mostra de materials relacionats amb
aquesta obra mestra de la ciència-ficció.

Mostra de materials relacionats amb l'obra de ciència-ficció "Dune" de Frank Herbert en el marc del centenari del
naixement de l'autor.
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També es realitzen aparadors en relació a esdeveniments culturals de la ciutat,
com ara l’exposició doble "Art i exili. Artistes de l'exili català del 1939" que podeu
veure al Museu de l'Empordà i al Museu Memorial de l'Exili - MUME, proposant
un tast de les veus i els testimonis que conformen la literatura de l'exili.

Aparador de l'exposició «Art i Exili»

A la sala infantil de la biblioteca també es fan aparadors relacionats amb èpoques
de l’any, efemèrides o esdeveniments culturals per promoure els llibres i contes
relacionats amb aquestes temàtiques.

Aparadors de la Sala Infantil
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Al llarg dels mesos de tardor i hivern del 2020, també s’engega una exitosa
iniciativa per tal de promoure la lectura entre els usuaris i usuàries de la sala
infantil, els “lots sorpresa”. Es confeccionen lots de llibres de diferents temàtiques
i franges d'edat, curosament embolicats, amb la voluntat d'estimular la curiositat
dels infants i promoure la descoberta de noves lectures.

Lots Sorpresa de la Sala Infantil

Conferències literàries
Al llarg del 2020 s’han ofert propostes culturals amb la voluntat de què lectores i
lectors puguin obtenir un ampli ventall de recomanacions literàries. El 5 de febrer
va tenir lloc una conferència sobre la narrativa d’Isabel Allende, a càrrec del
periodista i escriptor Martí Gironell; el 13 de febrer Margarida Casacuberta,
professora i investigadora en Literatura contemporània a la Universitat de Girona,
directora de la Càtedra Víctor Català, pronuncia una conferència sobre la vida i
obra de Víctor Català; mentre que el 4 de març l’editora Maria Bohigas realitza
una xerrada sobre Aurora Bertrana.

Conferència de Mita Casacuberta sobre Víctor Català
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Activitats per ordre cronològic

Conferència de Martí Gironell sobre Isabel Allende

Xerrada de Maria Bohigas sobre Aurora Bertrana, amb Lourdes Godoy

Amb tot, al llarg del 2020 bona de les activitats de prescripció lectora tenen un
caràcter virtual, depassant l’àmbit d’influència de les persones que són usuàries
habituals de la biblioteca.
Durant el confinament s'intensifica la tasca de foment de la lectura i l’equip de la
biblioteca elabora nombroses vídeo ressenyes que es comparteixen, a través de
les xarxes socials i el canal YouTube. Per tal que els lectors puguin tenir accés
als llibres recomanats, es té en compte que aquests estiguin disponibles a la
plataforma digital eBiblio, contribuint així a l’augment sense precedents de l’ús
d’aquest servei per part de la ciutadania que durant el confinament s'incrementa
en un 336 %.
Presentació de la Biblioteca a casa: https://youtu.be/L_MS1dc-hFo
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Les vídeo ressenyes gaudeixen d’un èxit considerable i mitjans de comunicació
com ara el setmanari Empordà o el TN de TV3 se’n fan ressò.
https://youtu.be/T3vGu_XAWIM
També es convida a enregistrar vídeo recomanacions de llibres als nens i nenes
que prenen part als clubs de lectura infantils de la biblioteca, a alguns conductors
del clubs de lectura i a autors i autores locals.
El Club de lectura de 4t llegeix Carles Sala: https://youtu.be/Lki75BsRn8o
Joan Manuel Soldevilla recomana Tots els contes de Víctor Català
https://youtu.be/EgHNqD0QWBE
Lluís Bosch recomana llegir a la poeta Anne Carson https://youtu.be/nq11iNFIj3A
Així mateix, l’11 de maig té lloc una conferència virtual a càrrec de l’escriptor
Martí Gironell per parlar-nos de Ken Follett i la novel·la històrica.
https://youtu.be/u0pgfS_NoV8

Conferència virtual de Martí Gironell

Iniciatives virtuals de foment de la lectura per a infants i joves
Escriu un llibre
A partir del mes d’abril del 2020, el Departament de Cultura inicia el projecte
“Escriure un llibre: club de lectura per a joves de 10 a 16 anys”. Una activitat en
línia que es realitza per mitjà de la plataforma Fiction Express.
La Biblioteca hi participa, donant-se d’alta i realitzant formació en línia.
S’hi inscriuen un total de 13 lectores de la nostra Biblioteca, 8 de les quals
segueixen activament totes les activitats.
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Cada participant llegeix una o dues novel·les, triant l’idioma i la franja d’edat. Des
de la Biblioteca es van coordinant les lectures i animant als joves lectors a
contestar el Quiz de cada capítol, a votar l’opció preferida del proper capítol i a
intercanviar opinions amb l’autor/a mitjançant el Fòrum.
Les lectures es duen a terme durant els mesos de juny i juliol.

Llegir té premi
Durant els mesos d’abril a juny, el Departament de Cultura promou una nova
edició del projecte “Llegir té premi”, en què els participants, mitjançant de la
plataforma que porta el mateix nom del projecte, poden escollir entre més de 600
lectures, fer-ne la lectura i guanyar punts omplint els qüestionaris de cada
capítols.
Els participants amb més punts, aconsegueixen premis, tot i que el projecte es
centra en promoure el gust per la lectura.
S’hi inscriuen 32 usuaris de la nostra Biblioteca, 19 dels quals segueixen
activament les lectures i activitats proposades.
Des de la Biblioteca es realitza una tasca de coordinació i assessorament als
inscrits, i també es recomanen, setmanalment, diferents lectures interessants per
a les diferents edats dels i les participants.

Campanya Llegir té premi

Conferències i activitats de divulgació cultural
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’acostumen a organitzar diversos cicles i conferències entorn al
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cinema, la filosofia, la ciència, la dansa… Tanmateix, l’excepcional situació
viscuda el 2020 amb motiu de la pandèmia, ha ocasionat que aquestes es vegin
dràsticament reduïdes, renunciant a cicles d’activitats que ja són un clàssic anual
com ara és el cas de "Biblioteques amb DO", que acostuma a celebrar-se el mes
de juny.
Això no obstant, al llarg del primer trimestre de 2020, tenen lloc interessants
propostes.
Al llarg del mesos de gener, febrer i març la Biblioteca acull el Curs de lectures
comentades de literatura catalana organitzat per Òmnium Alt Empordà.
Allargant una mica la celebració de l’Any Margarida Xirgu, que va tenir lloc el
2019, el 17 de febrer l’activista cultural Araceli Bruch ens ofereix una xerrada
sobre la trajectòria vital i artística de la Xirgu, que es complementa amb una
lectura dramatitzada el 3 de març on l’actriu Àngels Bassas i la violoncel·lista
Esther Vila ens ofereixen "Narracions: la correspondència de Margarida Xirgu",
un viatge amb música de violoncel per a donar veu a l’epistolari íntim de la
internacionalment coneguda actriu, directora i pedagoga teatral. Aquesta activitat
s'emmarca en els actes a l’entorn de la commemoració del 8 de març.

Xerrada d'Araceli Bruch sobre Margarida Xirgu

"Narracions: la correspondència de Margarida Xirgu",
l’actriu Àngels Bassas i la violoncel·lista Esther Vila
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Dia Internacional de les Dones 2020
A banda dels esmentats actes entorn a Margarida Xirgu, i la xerrada de
Margarida Casacuberta en relació a Víctor Català, el 5 de març té lloc un recital
de poemes de Maria Àngels Anglada amb el rapsoda Ignasi Tomàs acompanyat
de la música d’Ian Sala, que gaudeix d’una molt bona acollida. I el 6 de març la
científica i professora Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de
Tecnologia pronuncia la conferència L’Enginy (in)visible, sobre el paper de les
dones en el món tecnològic al llarg de la història.

Conferència L’Enginy (in)visible amb Núria Salán

En l’àmbit del pensament, pel mes de març es programen tres xerrades sobre
filosofia, que malauradament cal anul·lar amb motiu del confinament. La primera,
el dia 12, a càrrec d’Alba Padrós per parlar de Mary Wollstonecraft, considerada
una de les precursores de la literatura i filosofia feminista amb la seva obra
Vindicació dels drets de la dona (1792). Les dues xerrades restants eren a càrrec
de Max Pérez, els dies 16 i 23 de març, i es centraven en els filòsofs Francesc
Sunyer i Capdevila i Salvador Dalí, respectivament.

Xerrades de filosofia d'Alba Padrós i Max Pérez
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Divulgació musical
En l’àmbit musical, mereix especial atenció l’ambiciós projecte 78 RPM impulsat
pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.
El fet que en l’actualitat els canvis tecnològics i d'hàbits de consum dels usuaris
han comportat un descens del préstecs de DVD i CD, porta a les biblioteques a
replantejar-se la manera de difondre la música. En aquest context, el Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona engega 78 RPM. Foment de la música a
les biblioteques, un projecte pilot per fomentar la presència i difusió de la música
en aquests equipaments públics. Aquesta iniciativa aposta per tres línies de
treball: els fons, els espais i la creació d’una xarxa d’activitats que havien de tenir
lloc a la tardor de 2020 en vuit biblioteques de les comarques gironines (Blanes,
Caldes de Malavella, Girona, la Bisbal d’Empordà, Figueres, Puigcerdà, Ripoll i
Calonge). Es van organitzar un cicle d’audicions comentades d’àlbums clàssics
del rock i de la música popular, presentacions de llibres o cicles de poesia i
música, comptant, entre altres, amb la participació de Mazoni, El petit de cal Eril,
Núria Graham, Roger Mas o David Carabén, però malauradament, les
restriccions imposades per la pandèmia van comportar la virtualització de les
activitats previstes.
La biblioteca de Figueres hi participa amb “Sessions LP”, un cicle d’audicions
comentades d’àlbums clàssics del rock i de la música popular. Finalment
aquestes activitats tenen lloc en format virtual i són retransmeses en streaming
des de la Biblioteca Carles Rahola de Girona que s'adequa tècnicament per a
una millor realització de les converses.
Així, el 18 de novembre Cala Vento comenta "Favourite Worst Nightmare"
d'Arctic Monkeys, el 2 de desembre Carles Pujol comenta "L'Últim segell" de
Sangtraït i el 16 de desembre Jaume Pla (Mazoni) comenta “Revolver”, de The
Beatles.
Els assistents per sessió foren 31, 36 i 33 persones respectivament.

Nati Vilanova, Carles Pujol, Josep Serra i Edu Bonet a la Sessió
LP dedicada a Sangraït
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Dansa
El mes d’octubre té lloc una nova edició del “Figueres es MOU”, festival de la
ciutat amb el qual la biblioteca porta anys teixint complicitats, i el divendres 9 al
vespre, donant continuïtat a la línia de divulgació de la història de la dansa
iniciada l’any anterior, s’ofereix la nova proposta escènica de Toni Jodar que es
troba entre la conferència i l’espectacle. Al llarg de la conferència ballada,
Jodar parla de la història recent i les tendències d’ara, tot fent memòria dels
mestres que han marcat les seves experiències professionals i donant resposta
a la pregunta: i després de Pina Bausch, què?

Conferència ballada de Toni Jodar

Biblioteques amb DO
D’altra banda al llarg del mes de novembre, gràcies a la col·laboració amb el
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya per mantenir viu el
projecte, es realitzen dues activitats virtuals en el marc de la iniciativa
Biblioteques amb DO, que habitualment la biblioteca acull el mes de juny. Així,
el dijous 26 de novembre a les 19h, es pot gaudir de la proposta “A les dones
ens agrada més suau? Vi entre amigues”, una tertúlia en femení sobre literatura,
erotisme i sexualitat, que compta amb la lectura de textos eròtics d'escriptores
catalanes: Bel Olid, Maria Mercè Marçal, Sònia Moll... a càrrec de l'actriu
Gemma Sangerman. Mentre que el dimecres 25 de novembre a les 19h, es duu
a terme “Emprenedores del Vi, coneix els models femenins del sector viticultor”
una entrevista en directe de Patrícia de Golferichs, de l’agència de comunicació
Vilateral, a MireiaTetas, 3a generació de Bodegues Pinord.
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Finariada
La Muga Caula i la Biblioteca de Figueres van iniciar la seva col·laboració el 2017
per tal de donar visibilitat a les publicacions entorn a la poesia d’acció i la
performance. El 17 de desembre de 2020 La Muga Caula i la
Biblioteca, organitzen una jornada sobre les publicacions i estudis de l'obra de
Fina Miralles (Sabadell, 1950), una de les artistes més significatives de l’Estat
espanyol des dels anys setanta fins avui.
Hi participen Assumpta Bassas, Marta Pol, Maia Creus, Maria Lluïsa Faxedas,
Teresa Grandas i Denys Blacker, totes elles autores de les publicacions més
destacades sobre Miralles.
A causa de les restriccions per motius sanitaris, l’acte no pot comptar amb públic
presencial, i la jornada es divideix en dues taules rodones successives que
permeten la participació de la totalitat de les ponents. La jornada es retransmet
en streaming, i l’ús de Zoom permet diverses intervencions de persones
vinculades a la carrera artística de Miralles, alhora que les persones que
segueixen les converses des de casa poden gaudir de la totalitat d’intervencions.
https://youtu.be/zdXXxyP2OTw

Streaming de la Finariada

Participació en jurats de premis literaris
La biblioteca participa com a jurat en diferents premis literaris: Premi M. Àngels
Anglada, premi ConcurTs de relats de ciència ficció, concurs Acció Poètica
Quàntica - Science Needs You, a més de col·laborar en la tria d’obres candidates
a guanyar el Premi literari Setè Cel.
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2. SUPORT A L’APRENENTATGE
Suport als estudiants del TDR
El servei de suport en cerca d’informació als estudiants de batxillerat que
realitzen el TDR es consolida en la modalitat per correu electrònic. Se’ls orienta
en l’ús de recursos digitals especialitzats (articles, tesis, treball de final de grau…)
i actualitzacions de recursos de les àrees d’interès del TDR.
Durant el confinament es continua oferint aquest servei malgrat tenir la biblioteca
tancada. El servei es va promoure a través de les xarxes per tal que els
estudiants sabessin que, malgrat que la biblioteca no fos oberta, ells podien fer
les seves consultes bibliogràfiques per correu electrònic.

Post del confinament: Suport als estudiants del TDR

Taller pràctic de narrativa periodística per a joves
Fruit del treball col·laboratiu entre el Setmanari de l’Alt Empordà i el Servei
Educatiu de l’Alt Empordà, el 2020 es convoca una edició més del Premi de
Narrativa Periodística “Diàlegs d’Educació”, amb l’objectiu de fomentar i
promoure el gust per l’escriptura i s’adreça a tot l'alumnat de 3r d’ESO de la
comarca.
Per aquest motiu des de la biblioteca s’organitza un taller pràctic de narrativa
periodística per a joves adreçat a l’alumnat de 3r ESO. Carme Caum va ser
l’encarregada d’impartir aquest taller en dues sessions d’1 h 30’ cadascuna.
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La 1a sessió “De la imatge a la notícia: mirar amb ulls de periodista i amb ulleres
d’escriptor” té lloc el 4 de febrer a la tarda, i la 2a “De l’entradeta a la notícia: qui
l’explica?” es celebra el 18 de febrer.
Finalment, l’edició d’enguany del concurs es va suspendre.

Taller de narrativa periodística de Carme Caum

Visites guiades a escoles
Entre el mes de gener i mitjans març es realitzen un total de 17 visites escolars
de primària amb 473 assistents, tres visites a alumnat d'institut amb un total de
75 assistents i una visita a 16 joves de Càritas.
El mes d'octubre també es realitzen dues visites a 30 alumnes de l'Institut
Deulofeu.
Malgrat ser grups bombolla, no hem tingut visites escolars des del confinament.
Durant moltes èpoques per recomanació sanitària i d'altres moments per
precaució.

Visita guiada a càrrec de Sílvia Cortada

37

Lots de llibres per a les escoles
A la Biblioteca de Figueres tenim un total de 18 lots de lectures, amb una
quantitat que varia de 12 a 20 exemplars segons el lot. D’aquests 18, 5 lots són
per a cicle infantil i mitjà (6 - 9 anys), 10 lots per a cicle superior (9 - 12 anys) i 3
lots juvenil. Estan disponibles pels centres escolars que ho demanin durant el
curs.
Durant el 2020 es presten 9 lots dels disponibles a la Biblioteca i es
complementen amb altres lots infantils i juvenils de la CEPSE i el Servei de
Biblioteques de Girona.
A partir del setembre es reforça la difusió dels servei de préstec de lots de lectura
i préstec de llibres sobre diversos temes que es treballen a l’aula dels centres
d’ensenyament. Això comporta un augment de sol·licituds, especialment de
centres de primària.

La biblioteca a les llars d’infants
Dins de la vuitena edició del projecte de “La sala infantil a les llars d’infants” es
desenvolupen 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.
El dijous 30 de gener es realitza l'entrega dels lots, amb la participació de
l’alumnat TEI de l'Institut Muntaner. Aquests alumnes visiten la biblioteca
i preparen una sessió de contes per a realitzar a cada llar.
Les famílies poden gaudir dels lots de llibres fins al tancament de les llars
ocasionat per la pandèmia.

•

1 visita guiada a la Biblioteca per a les famílies dels Espais familiars.

Durant aquesta edició no es poden realitzar les dues sessions dobles de contes
per a nadons adreçades a les famílies de les llars i espais familiars. Aquestes
sessions es reprogramen virtualment durant la programació dels mesos de maig
a agost.

Assessorament a les biblioteques escolars
Durant els mesos de novembre del 2019 i març del 2020 es duen a terme els
primers assessoraments a tres biblioteques escolars: Joaquim Cusí i Furtunet,
Josep Pous i Pagès i Sant Pau.
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Visitem les escoles i realitzem un seguit de millores en l'ordenació, l'esporga i el
funcionament de les seves biblioteques escolars.
Malauradament, amb el tancament d'escoles i biblioteques el projecte queda
anul·lat i es perd l'assignació de 500 euros per a la compra de llibres, que s'havia
de realitzar al llarg dels mesos d’abril i maig.
Les tres escoles afectades, són les que prendran part en la nova edició del
programa d'assessorament prevista per a l’any 2021.

Projecte singular
El curs 2020-2021 la Biblioteca acull un alumne de 4t d’ESO del Projecte
singular de lnstitut Cendrassos de Figueres.

Projecte singular de lnstitut Cendrassos de Figueres.

Extensió bibliotecària
Bibliohospital
Des d’inicis d’any fins a primers del mes de març, amb el suport de voluntaris de
la Fundació Vergés Ginjaume i la Xarxa de voluntariat de Figueres, es dóna
continuïtat al servei de préstec de llibres al Centre sociosanitari Bernat Jaume i
els pacients de l’Hospital de Figueres, ambdós gestionats per la Fundació Salut
Empordà. A partir del 12 de març de 2020 el servei queda suspès ja que cap
persona aliena al Centre hi pot accedir.
El servei compta amb aproximadament 800 documents en diferents suports
(llibres, revistes, CD i DVD), un fons que es renova periòdicament. També
s’atenen les peticions que no es poden satisfer amb el fons disponible al
sociosanitari amb el fons de la Biblioteca.
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El 2020 comptàvem ampliar el servei amb la programació d’activitats al voltant
de la lectura per tal de dinamitzar la zona pediàtrica i el sociosanitari Bernat
Jaume, així com també canviar el mobiliari d’emmagatzematge del material de
lectura i préstec, però no va ser possible.

Centre Penitenciari Puig de les Basses
Oferim servei de préstec a la biblioteca del centre penitenciari.
Dels donatius que rep la Biblioteca, se’n fa una selecció i es redistribueix aquell
material que pot ser d’interès pels usuaris de la Biblioteca del Puig de les Basses.
Aquest 2020 no hi hagut demanda de visites guiades per a interns en 3r grau.
El 2021 es restablirà el contacte amb els educadors del Centre Penitenciari per
a planificar diferents accions a dur a terme a la mateixa presó, així com la de
tornar a fer les visites guiades als interns de 3r grau. També, des de l’Àrea de
Cultura, s’establiran reunions amb el centre per atendre les seves necessitats o
inquietuds lectores.

Préstec a domicili
El servei de préstec a domicili per a persones grans o amb mobilitat reduïda,
ofert gràcies a la Xarxa de Voluntariat de Figueres, queda suspès entre els
mesos de març i setembre.
La biblioteca pública segons el Manifest de la UNESCO ha de portar els materials
de la biblioteca a aquelles persones que no hi poden accedir, però,
malauradament, durant el confinament molta gent que vivia sola va quedar sense
contacte social.
En aquest sentit, el servei es reprèn el mes de setembre oferint-lo a usuaris
actius de la biblioteca majors de 75 anys que van deixar de venir amb el
confinament i no han tornat durant la represa. Es realitza un contacte telefònic
previ a la visita. Hem augmentat a 4 el número de persones que gaudeixen del
servei.
Gràcies a la col·laboració de l’Àrea de Serveis Socials, s’obté un llistat de
persones grans que viuen soles a la ciutat.
El 2021, a partir del llistat esmentat, es continuarà el contacte amb persones
grans que viuen soles a la ciutat i que eren usuaris actius el 2020.
De moment, és el propi personal de la biblioteca l’encarregat de portar el material
als usuaris del servei seguint les mesures higièniques recomanades. L’ampliació
del servei es realitzarà gràcies a la Xarxa de Voluntaris de Figueres.
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3 . 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 gairebé 125.000 documents que s’ha incrementat en
un 2.27% respecte de l’any anterior.

Fons de préstec

Total

Llibres i fullets

Fons exclòs

Total de fons

102.814

21.889

124.703

84.675

20.041

104.716

12

12

Manuscrits

Documents sonors

8.365

1.161

9.526

Audiovisuals

8.327

223

8.550

Doc. electrònics

624

66

690

Doc. cartogràfics

305

111

416

16

28

44

Música impresa

350

44

394

Altres documents

152

203

355

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 es compren obres relacionades
amb les efemèrides de l’any.
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Pel que fa a les obres de ficció, a més d’adquirir els llibres més venuts, es
compren obres d’autors menys coneguts però ben valorats per la crítica i alguns
dels títols que són lectura obligatòria als centres d’ensenyament.
El fons de revistes és ric i pluridisciplinar. El 2020 ens vam subscriure a prop de
200 títols de revistes. Amb la pandèmia, algunes capçaleres deixen de sortir o
es publiquen digitalment. Durant la represa es dedica molt de temps a fer
reclamacions de números endarrerits i es facilita als usuaris el préstec dels
darrers números de revistes, que habitualment estan exclosos de préstec.

Secció de revistes

S’adquireixen un bon nombre d’audiollibres i 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.
El 2020, malgrat la situació de pandèmia, la biblioteca segueix amb la compra de
novetats bibliogràfiques habitual. Així, cada mes, s’incorpora una mitjana de cent
vint documents per a adults (llibres i audiovisuals) i al voltant de setanta
documents per a infants. Les guies de novetats es pengen a la web i se’n fa
difusió per xarxes. Ara bé, des de la reobertura no es posen a disposició dels
usuaris en paper sinó que es crea un codi QR per a cadascuna.

Durant el període on l'accés a la col·lecció no estava
permès, les novetats es mostraven a l'aparador de la
biblioteca
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Els usuaris de la biblioteca també poden gaudir del fons de la biblioteca digital
ebibloCat mitjançant de la web https://biblioteca.ebiblio.cat o de l’aplicació Biblio
Digital (Odilo). El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, durant
el confinament i represa augmenta significativament el nombre de títols
disponible, que actualment és d’uns 15.000 títols entre novetats editorials de
ficció i no ficció, revistes, pel·lícules, música i recursos electrònics, amb 75.000
llicències simultànies d’ús. A més, des del 7 d’abril s’inclou accés digital a premsa
diària.
El 2020, com a membres del Grup de Treball de Música impulsat pel Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona i integrat per personal expert en música
de les biblioteques gironines, hem continuat amb reunions de treball d’anàlisi i
valoració del fons musical de les biblioteques del territori, i a nivell del fons propi,
s’ha continuat la revisió de la secció de música. La revisió parcial de la secció de
música en CD ha permès actualitzar la col·lecció a sala, aplicant l'esporga o
traslladant a magatzem 2 bucs de la secció i els materials que contenen.
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, així
com títols vinculats a les activitats musicals organitzades.

Catalogació amb RDA
El

8 de gener de 2020 el catàleg ARGUS s’adapta a les RDA (Recursos
Descripció i Accés), unes noves normes de catalogació que s’adapten al nou
context de web semàntica i dades enllaçades. Tots els nous registres
bibliogràfics que es creïn hauran de seguir les directrius que marquen les RDA.
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El Servei de Biblioteques s’ha encarregat d’elaborar o indicar totes les directrius
pertinents.

Préstec
Enguany les xifres de préstec s’han vist alterades per la situació de tancament i
restricció de serveis a les biblioteques.
S’ha incidit en la promoció i pedagogia sobre el servei de préstec digital que
s’ofereix des del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya,
promovent així mateix el Carnet Virtual per tal que els usuaris puguin gaudir de
la comoditat d’accedir al servei de préstec amb el seu telèfon mòbil i, en cas que
ho desitgin, puguin prescindir del carnet en paper.
El volum de préstec del 2020 ha estat de 57.449 transaccions (99.201 l’any 2019)
i el préstec de documents electrònics a la plataforma eBiblio de 7.446 (2.992 l’any
2019). Un augment significatiu propiciat principalment per la situació de
pandèmia i confinament, però que també respon a les noves formes de consum
cultural i els nous sistemes de distribució de continguts que utilitzen les
generacions més joves i que ha ocasionat un descens del préstec de documents
físics de les biblioteques. Amb la represa, els préstecs de la plataforma digital
eBiblio segueixen essent significativament més alts que abans de la pandèmia.

Transaccions de
préstec

Renovacions

Total de
préstecs

Total

46.925

10.524

57.449

Llibres i fullets

39.385

9.108

48.493

Publicacions periòdiques

1.487

236

1.723

Documents sonors

1.332

328

1.660

Audiovisuals

4.477

764

5.241

Doc. electrònics

100

31

131

Altres

144

57

201
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Préstecs eBiblio
Altes a eBiblio

Usuaris
actius

Préstecs primaris

497 (209) 542 (246)

7.036

Actius

Transaccions
de
préstec per
tipus
d'usuari

Renovacions

Total

7.446
(2.992)

410

Renovacions
per
tipus d'usuari

Total
préstecs per
tipus d'usuari

Usuaris de préstec total

4.122

46.925

10.523

57.448

Usuaris de préstec persones
total

4.043

42.376

9.615

51.991

Infants i joves total

797

6.524

1.231

7.755

Infants total

452

4.157

778

4.935

6

80

34

114

Infants (3-11 anys)

446

4.077

744

4.821

Joves (12-17 anys)

345

2.367

453

2.820

3.235

34.438

7.903

42.341

Adults (18-29 anys)

396

2.229

585

2.814

Adults (30-64 anys)

2.469

27.619

6.629

34.248

Adults (+65 anys)

370

4.590

689

5.279

Altres persones (no
desglossable)

11

1.414

481

1.895

Petits lectors (0-2 anys)

Adults total
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Entitats total

79

4.549

908

5.457

Entitats biblioteques

22

1.723

94

1.817

Entitats cultura i lleure

5

262

22

284

Entitats educació

23

1.031

518

1.549

Entitats sanitat i serveis
socials

2

52

45

97

Usuaris de préstec entitats (no
desglossable)

27

1.481

229

1.710

Al llarg dels períodes de confinament, ja sigui total, municipal… el Servei de
Biblioteques flexibilitza les renovacions, allargament en els períodes de préstec.
Des de la biblioteca s’informa als usuaris per mitjà de les xarxes socials i atenent
a les nombroses preguntes al respecte que arriben tant per telèfon, com per
correu electrònic, whatsapp...
Així mateix, seguint les directrius marcades pel Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya, s’estableixen períodes en què el servei de préstec
s’ofereix amb cita prèvia: del 26 de maig al 15 de juliol i del 30 d’octubre a 23 de
novembre. Això genera un volum de feina important per a l’equip, que ha
d’atendre les peticions, preparar les comandes i contactar novament amb els
usuaris per acordar la recollida dels documents.
Tanmateix els usuaris valoren molt poder accedir directament a la col·lecció i, al
llarg d’aquests períodes el préstec baixa significativament. Per a compensar-ho,
s’intenta posar el màxim de facilitats amb mesures com ara permetre el préstec
de revistes del mes en curs (normalment excloses) i es realitza una activa tasca
de prescripció lectora, suggerint títols en funció dels interessos dels usuaris o
amb la realització de lots.
Cal deixar constància del fet que la intermitència en el normal funcionament
d’alguns serveis, principalment el de préstec, així com també l’accés a la
col·lecció, afecten de manera molt important en el nombre de préstecs. A banda
de l’obligatorietat de cita prèvia en alguns períodes, la biblioteca funciona en
horari reduït de manera immediata a la seva reobertura. Malgrat el restabliment
el gradual dels serveis, i els esforços dedicats a què aquesta informació arribi a
la totalitat dels usuaris i usuàries, moltes persones desconeixen el funcionament
de la biblioteca en les diferents fases de la represa.
(Vegeu Annex V Fases)
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Cartelleria fase 1
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Retorn de documents en fase 1

Préstec amb cita prèvia

No accés a la col·lecció en fase 3

Quarantena de documents retornats en fase 1
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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, mitjançant
aquest servei, s'obtenen els lots de llibres destinats als clubs de lectura, ja siguin
de la pròpia biblioteca, o externs.
Malgrat la situació de pandèmia, el servei de préstec interbibliotecari només va
quedar suspès durant el mesos de març a juny. A més, les xifres totals han
continuat essent molt altes.
El servei de PI també ens proveeix d’una gran quantitat de lots pels clubs de
lectura, tant a CePSE (61) com a la Central de Girona (55). No obstant, la irrupció
de la pandèmia ha fet que alguns clubs hagin decidit aturar puntualment les
seves trobades o que alguns lots s’hagin hagut d’anul·lar o allargar-ne el préstec
per a poder realitzar la trobada prevista. Amb l’inici del curs 2020-2021, al
setembre, alguns clubs han preferit anul·lar la seva activitat, a l’espera de que
les restriccions permetin les trobades presencials.
Els endarreriments en les trobades o les anul·lacions de lots s’han anat fent
sobre la marxa, amb la complicitat de totes les parts i afavorint al màxim el
desenvolupament dels clubs amb seguretat.

Documents originals
inclosos en un lot

Documents servits a altres
biblioteques total
Documents rebuts des d’altres
biblioteques total

659

Documents originals
un per un

Total documents
originals

Total

3.149

3.149

3.149

3.557

4.216

4.216
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Paqueteria del servei de préstec interbibliotecari

4 . LA COL·LECCIÓ LOCAL
Fons documental
A finals del 2020 (novembre) la secció local compta amb un volum de 20.560
documents (5.701 prestables i 14.859 exclosos de préstec), que representa un
15% del fons global de la Biblioteca. El total de préstecs anual dels documents
de CL és de 774. 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, d’entitats, editorials, autors locals, ajuntaments, etc. per tal que ens
fessin arribar llurs publicacions de manera gratuïta. La resposta ha estat bona.
El 2020 destaquem el donatiu de la biblioteca patrimonial de la Casa Vila Moner,
que comprèn monografies impreses dels segles XVIII al XX en diferents llengües,
fulletons d’interès local i revistes del XIX i XX. Les temàtiques són diverses, però
destaquen les següents: medicina, música, ciència, ciències polítiques, dret,
religió i literatura. Les obres es troben, majoritàriament, en bon estat. Entre els
propietaris dels llibres donats destaquen els doctors Joaquim Moner Carbonell,
Ernest Vila Moreno i Joaquim Vila Moner, a banda de membres de les famílies
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Moner Raguer com ara l’advocat Narcís Raguer, la benefactora Antonia Raguer
Molinas o la pianista Mercè Moner Raguer.
Esmentar també la compra per part de l'Ajuntament, de programes de Fires i
Festes de la Santa Creu, impresos per Gràfiques Pujol entre els anys 1948-1977,
que ha permès completar la col·lecció existent.

Tractament del fons
•
•
•
•
•

•
•
•

Catalogació de les novetats editorials, enregistraments sonors, vídeos i
revistes locals.
Classificació, inventari i catalogació de fulletons i altre material menor
d’activitats de pobles de la comarca.
Classificació i inventari de cartells d’entitats i organitzacions figuerenques
de l’any 2020 i d’anys anteriors.
Classificació i inventari de cartells dels cartells de pobles de la comarca
entre els anys 70 i 2009.
Descripció de la correspondència de la Biblioteca Popular entre els anys
1922-1948.
https://www.emporda.info/cultura/2020/06/02/bibliotecafigueres-inventaria-fons-epistolar/466838.html
Inici de la neteja, catalogació i ordenació en capses de la biblioteca
patrimonial de la Casa Fages, al voltant de 500 registres.
Inici de la neteja, classificació i inventari de la biblioteca patrimonial de la
Casa Vila Moner.
Signatura del conveni de donació de documentació que completa el Fons
Anglada de la Biblioteca de Figueres i presentació del nou inventari,
realitzat el 2019.

•

http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/FMAA_descripci%
C3%B3iinventari2019_OK.pdf
Finalització de la restauració dels “Àlbums Rubaudonadeu” (consolidació
del bloc del llibre i de l’enquadernació) i digitalització amb nous
paràmetres per part de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

•

Incorporació de l’Hora Nova de 2019 al repositori Regira.

•

Digitalització:
El març de 2020 s’encarrega la digitalització d’una de les capses del fons
Carme Montoriol i Puig que inclou conferències, articles i partitures.
També, amb motiu de la celebració del bicentenari del naixement de
Narcís Monturiol, s’envia a digitalitzar aquella documentació vinculada a
l’inventor provinent de la biblioteca de la Casa Fages, que inclou
correspondència, un gravat i fullets i fulletons relacionats amb el
personatge. Finalment es digitalitzen altres articles, fullets i material
menor d'interès local de procedència diversa.
En un segon projecte de digitalització, el desembre de 2020, es digitalitzen
documents provinents de les biblioteques patrimonials de la Casa Fages
i la la Casa Vila Moner, entre els quals destaquen algunes de les
memòries del Instituto Local de 2ª Enseñanza de la villa de Figueras;
llibres i fulletons com Notícies històriques del territori i poble de Capmany,
amb algunes altres que s’hi connecten i que ha recollit i publicat el seu fill,
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en Gregori Artizà; goigs; material menor i programes de fires de Gràfiques
Pujol majoritàriament.

Documents digitalitzats

Finalització de la restauració dels “Àlbums Rubaudonadeu” (consolidació del bloc del llibre i de l’enquadernació) i
digitalització amb nous paràmetres per part de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
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Difusió del fons documental
Exposicions i aparadors
La biblioteca ha organitzat les següents mostres i exposicions del seu fons de
col·lecció local:
•
•

•
•
•

Mostra de llibres d’església amb motiu del mil·lenari de la Parròquia de
Sant Pere de Figueres (del 13 de gener al 15 de març de 2020).
Mostra de documents amb motiu de l’acte de signatura del conveni de
donació de documentació que complementa al fons Maria Àngels Anglada
de la Biblioteca Fages de Climent (del 2 al 13 de març de 2020).
Exposició de documents del segle XVIII de la biblioteca patrimonial de la
Casa Fages (del 5 al 31 d’octubre de 2020).
Aparador de llibres i biografies de Josep Pallach amb motiu de la
commemoració de l’any Pallach (expositor del segon pis).
Mostra dedicada a Fina Miralles, artista vinculada a l’Associació La Muga
Caula

Exposició de documents del segle XVIII de la biblioteca
patrimonial de la Casa Fages

Mostra dedicada a Fina Miralles
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Mostra de documents amb motiu de l’acte de signatura del conveni de donació de documentació que
complementa al fons Maria Àngels Anglada de la Biblioteca Fages de Climent

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

Exposició "Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà (18301939)", organitzada pel Museu de l'Empordà, del 3 d'octubre de 2020 al
21 de març de 2021.

Exposició "Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà (1830-1939)", organitzada pel Museu de l'Empordà
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Exposicions que reprodueixen documents del fons de la biblioteca
- "Musiciens Gitans de la Rumba". Palau dels Reis de Mallorca (Perpinyà)
(exposició ajornada). Col·laboració de l’IEE.
- “Empordoneses: «Immersió!»: Exposició col·lectiva en homenatge a Narcís
Monturiol amb motiu del bicentenari del seu naixement”. Casa Empordà, del 16
de novembre de 2020 al 14 de febrer de 2021.
- Mostra fotogràfica de dramaturgues d'abans de 1938. Vestíbuls del TNC.
10/12/20 – 03/01/21 i 10/06/21 – 13/06/21.
- “Aixafem el feixisme. El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya,1936-1939”, comissariada per la periodista Ester Boquera. Palau
Robert (3 de novembre de 2020 al 5 d'abril de 2021).

Guies de lectura
-

Un any més i malgrat les circumstàncies ocasionades pel COVID-19, la
Biblioteca s’ha elaborat la “Guia de Sant Jordi 2020” que conté totes les
novetats literàries locals publicades entre el Sant Jordi 2019 i el Sant
Jordi. 2020. Accessible a la web de la biblioteca:
http://bibliotecadefigueres.cat/Public/CLocal/Guies/Files/Guia20versi%c3
%b35.pdf.

- “Cala Vento: Guia temàtica i bibliotecària per uns empordanesos entre el
superpunk i el superpop”. Novembre 2020.
http://bibliotecadefigueres.cat/Public/CLocal/Guies/Files/CalaVentoguia.p
df
- “Carles Pujol / Sangtraït”: Guia temàtica, ultra local i empordanícola” amb
motiu de l’audició comentada “Sessions LP. Carles Pujol: L’últim segell
de Sangtraït”. Desembre 2020.
http://bibliotecadefigueres.cat/Public/CLocal/Guies/Files/CarlesPujolguia.
pdf

Efemèrides
Per sumar-nos a la celebració del mil·lenari de la Parròquia de Sant Pere de
Figueres, la biblioteca organitza una mostra de llibres d’església que es pot veure
del 13 de gener al 15 de febrer de 2020, i la xerrada “Dels còdexs dels monestirs
als llibres litúrgics de les parròquies. La Parròquia de Sant Pere com a exemple”,
a càrrec d’Inés Padrosa. Per altra banda, es porta a terme l’assessorament per
a l’ordenació de la biblioteca parroquial.
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Commemorem l’any Pallach amb un aparador dels llibres i biografies del polític i
pedagog, que es pot veure al segon pis al llarg del primer trimestre de l’any.
Finalment, amb motiu del bicentenari Narcís Monturiol, es decideix digitalitzar
documentació vinculada amb l’inventor provinent de la casa Fages. Degut a la
pandèmia, queden pendents algunes altres activitats com ara la presentació del
llibre Narcís Monturiol i el submarí que posaria fi a totes les guerres (1819-1895),
de Raül Aguilar Cestero, a càrrec del mateix autor i de Jordi Serrano, historiador
i autor del pròleg.

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, 23 (primavera-estiu 2020).
Garcia Lopez, Ruth. El ferro i la forja. Figueres: Brau, 2020.
Montoriol Puig, Carme. Teatre complet. Tarragona: Arola Editors, 2020.
Serna i Coba, Èrika. Cadaqués desaparegut. El Papiol: Editorial Efadós,
2020.
Pintar, crear, viure: dones artistes a l'Alt Empordà (1830-1939). Figueres]:
Ajuntament de Figueres, [2020].
Saguer, Enric. «L’arribada del progrés- Noves rotacions de cultius a inicis
del segle XX». Revista de Girona, [en línia], 2020, Núm. 321, p. 90,
https://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/371803
Minimalfilms “Perduts en el temps: confinats entre barrots”. RTVE.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/perduts-en-el-temps/perduts-tempsbruno-oro-confinats-entre-barrots/5683670/
Visita guiada al poble de Boadella, dins el programa "Espais Medievals de
l'Empordà", a càrrec de Dolors Padrós.
Plafons expositius permanents sobre el monestir de Sant Miquel de
Fluvià, a càrrec de Jordi Mota Montserrat.

Treballs pendents de publicació:
•
•
•
•
•

Institut Ramon Muntaner (Ajuntament de Figueres).
Agullana desapareguda (Efadós).
Castelló d’Empúries desaparegut (Efadós)
Història del Castell de Sant Ferran de Figueres (“Edificios singulares”.
Ministeri de Defensa).
Vilamacolum (Quaderns de la Revista de Girona).

Treballs d'investigació i consultes bibliogràfiques dels fons
Alguns dels treballs d’investigació que s'estan duent a terme a través del fons de
la biblioteca i en els quals es dóna suport a la recerca són:
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•
•

•

•
•

•

•
•

Estudi sobre “Estat Català” (fons Rafael Ramis), per Marià Baig. Febrer
de 2020.
“Maria Àngels Anglada: interrelació entre vida i literatura. L’epistolari com
a testimoni” a càrrec d’Anna Velaz. Simposi Rellegir Anglada, Institut
d’Estudis Catalans, Sala Carles Pi i Sunyer, 9 de març de 2020.
Tesi doctoral en curs: “Norma e interferencia en los materiales para la
enseñanza del castellano en Cataluña en el siglo XIX” per Emma Gallardo.
Juny de 2020.
Estudi per a la restauració i conservació de la porta d’accés sud al Castell
de Montjuïc de Girona, per David Mallorquí. Juliol de 2020.
"Sociedad Española de Tratados Religiosos y Libros", beca ciutat de
Figueres a càrrec de Joan Manuel Soldevilla (correspondència i fons antic
de la biblioteca).
Premsa republicana; consulta del fons per part de Josep Vall, director
executiu de la Fundació Irla, de cares a un possible conveni d’incorporació
d’una còpia del fons digitalitzat de premsa local al repositori que ells
mantenen: Memòria esquerra.cat
Consulta dels dietaris i fons històrics de la biblioteca per part de Dolors
Roca Ferrerfàbrega, neta de la bibliotecària Adela Riera.
Visita institucional de Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra
Víctor Català d’estudis sobre el Modernisme de la Universitat de Girona
juntament amb Anna Perera, directora adjunta de la Càtedra de Patrimoni
Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la Universitat
de Girona

Consulta dels dietaris i correspondència història de la Biblioteca. Nati Vilanova, Dolors Roca i Ester Arché
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Consulta del fons Carles Fages de Climent. Mita Casacuberta,
Anna Perera, regidor, tècnic de cultura i directora de la biblioteca

La biblioteca en línea

Per mitjà de les xarxes socials de la biblioteca, s’ha seguit amb la difusió de la
col·lecció local i dels temes locals.
Entre les recomanacions literàries que l’equip de la biblioteca ofereix als usuaris
al llarg dels dos mesos de confinament, s’inclouen també ressenyes de llibres
d’autors locals. Així mateix, mitjançant el canal YouTube de la Biblioteca de
Figueres, poden trobar-se les breus presentacions dels seus llibres que autores
i autors locals realitzar amb motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Jordi.
https://www.youtube.com/watch?v=o1DzJITcMI&list=PLrVV0Wg9OJPja_amIfMhBHXzT8dFMj51T
Continuem actualitzant la selecció de recursos en línia de temàtica local al web
de la biblioteca:
http://www.bibliotecadefigueres.cat/CLocal/CLLinks.aspx
Al llarg de l’any s’actualitzen algunes de les entrades a la Viquipèdia d’autors
locals afegint-hi les referències dels darrers llibres publicats.
La Biblioteca, gràcies al Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona,
actualitza una base de dades d’articles de premsa de temàtica local
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/figueresfagesdecliment/press

Activitats de dinamització
Conferències
•

•
•

Xerrada: “Dels còdexs dels monestirs als llibres litúrgics de les parròquies.
La parròquia de Sant Pere de Figueres com a exemple". A càrrec d'Inés
Padrosa. (16 de gener de 2020).
Xerrada de M. Àngels Cabré: “Carme Montoriol i el Lyceum Club”. (22 de
gener de 2020).
Recital de poemes de Maria Àngels Anglada amb el recitant Ignasi Tomàs
acompanyat de la música d'Ian Sala. Acte públic de signatura del conveni
de donació del fons amb la família Geli Anglada. (5 de març de 2020).
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Xerrada de M. Àngels Cabré: “Carme Montoriol i el Lyceum Club”

Xerrada: “Dels còdexs dels monestirs als llibres litúrgics de les parròquies. La parròquia de Sant Pere de Figueres com
a exemple". A càrrec d'Inés Padrosa, amb Josep Menchón i Nati Vilanova
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Acte públic de signatura del conveni de donació del fons amb la família Geli Anglada i recital de poemes de Maria
Àngels Anglada amb el recitant Ignasi Tomàs acompanyat de la música d'Ian Sala

Revetlla virtual de Sant Jordi i Diada de Sant Jordi
Any rere any, la Biblioteca de Figueres aplega una bona part de les autores i
autors locals que han publicat el seu llibre entre l'edició de Sant Jordi de l'any en
curs i la de l'any anterior, en una vetllada que testimonia la vitalitat de
l'ecosistema del llibre a Figueres i la comarca de l’Alt Empordà.
Malgrat que la pandèmia impossibilita que el 2020 la Diada de Sant Jordi pugui
celebrar-se amb normalitat, la Biblioteca de Figueres no renuncia a donar
visibilitat als autors i autores locals. Amb aquest objectiu, es posen en marxa un
seguit d’accions amb la voluntat de donar protagonisme i suport als escriptors i
escriptores locals, però també a les editorials i els llibreters de la ciutat.
Així doncs, es convida a autores i autors a gravar un breu vídeo on donin a
conèixer el seu llibre. La totalitat dels enregistraments passa a formar part d’una
llista de reproducció al canal de Youtube de la Biblioteca, que juntament als dels
editors locals, també conté els missatges de la Directora de la Biblioteca, Nati
Vilanova, del Regidor de Cultura, Alfons Martínez i de l’Alcaldessa de Figueres,
Agnès Lladó. La proposta és molt ben acollida per part d’autores i autors, amb
una participació de 70 gravacions i més de 3000 visualitzacions.

60

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrVV0Wg9OJPja_amIfMhBHXzT8dFMj
51T
D’aquesta manera, el 22 d’abril, la Biblioteca dóna visibilitat a autores i autors
locals per mitjà de les xarxes socials en una mena de Revetlla de Sant Jordi
virtual.

Cartelleria de la Revetlla Virtual de Sant Jordi

Revetlla de Sant Jordi virtual

A més, al llarg de la setmana prèvia al 23 d’abril, la biblioteca comparteix
l’habitual guia de Sant Jordi que recull les publicacions de les autores i autors
locals aparegudes entre aquesta diada de 2020 i la de l’any anterior.

Portada de la guia de novetats literàries locals de Sant Jordi
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D’altra banda, i com ja hem anat fent al llarg dels anys anteriors, es dona veu als
llibreters i les llibreteres de la ciutat per tal que realitzin les seves recomanacions
de Sant Jordi a través de les xarxes socials de la biblioteca, i es convida els
lectors a no ajornar la compra de llibres per tal de donar el màxim suport a les
llibreries figuerenques.

Al llarg del mateix 23 d’abril es cedeix el protagonisme a escriptores i escriptors
i des de la biblioteca es comparteixen iniciatives interessants que duen a terme
diferents col·lectius i institucions.
Així mateix, s'elabora un vídeo per a desitjar una bona Diada de Sant Jordi a
totes les usuàries i usuaris de la biblioteca a partir d'imatges de Sant Jordi
d'anys anteriors.
https://youtu.be/sZP4Gdck3LE
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Cal esmentar però que, de no haver estat per la pandèmia, estava previst que
la Revetlla literària de Sant Jordi 2020 s’hagués celebrat a l’Auditori Caputxins i
hagués comptat amb l’espectacle poèticomusical Vull les olives a càrrec de
Dolo Beltrán i Anna Carné. Aquest concert es va traslladar al Sant Jordi d’estiu,
que va tenir lloc el 23 de juliol a la plaça Josep Pla

Espectacle poèticomusical Vull les olives a càrrec de Dolo Beltrán i Anna Carné.

Així mateix, s’havia programat una Hora del Conte amb interpretació en llengua
de signes a la placeta baixa de la Rambla a càrrec de La Bleda. En
suspendre’s els actes al carrer, es reprograma en format virtual la sessió
Contes reials.

Paraula de Músic
Dins el projecte “Paraula de Músic”, nascut el 2017 amb la voluntat de dinamitzar
la secció de música de la biblioteca i, alhora, donar visibilitat als grups locals,
enguany, al llarg del mes de gener, es publiquen al canal de YouTube de la
biblioteca les recomanacions musicals del fons de la biblioteca del músic
empordanès Big Ivanhoe, així com l’entrevista que vam realitzar dins de Paraula
de músic 2019.
El 19 de febrer té lloc una conferència sobre la Viola de roda, a càrrec de Jordi
Jordà que compta amb una nombrosa assistència de públic.
La resta d’activitats previstes queden suspeses.
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Concert de la conferència sobre la Viola de roda, a càrrec de Jordi Jordà

Mostra de la conferència sobre la Viola de roda, a càrrec de Jordi Jordà
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5 . ENTORN DIGITAL
Tallers TIC
Per tercer any consecutiu, amb l’objectiu de minimitzar la bretxa digital i
incrementar les habilitats tecnològiques de la ciutadania, es proposen nous
tallers d’alfabetització digital gratuïts oferts a la població a partir de 16 anys,
impulsats pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.
Els tallers, que poden ser de 8 o de 12 places, es realitzen a la sala d’actes que
s’adequa com a aula de formació.
El calendari i oferta de tallers previstos era el següent:
Dimecres 05 de febrer de 2020: Iniciació a la informàtica 2
Dijous 06 de febrer de 2020: Telèfons mòbils 2
Divendres 07 de febrer de 2020: Tauletes
Dimecres 01 d’abril de 2020: El correu electrònic: Gmail
Dijous 02 d’abril de 2020: Whatsapp i Telegram
Divendres 03 d’abril de 2020: El núvol a Internet i com utilitzar-lo
Dimecres 03 de juny de 2020: La informació al núvol: Google Drive
Dijous 04 de juny de 2020: Àlbum digital
Divendres 05 de juny de 2020: Edició d’imatges amb el Gimp
Tanmateix, dels 9 tallers que s’havien previst per l’any 2020, només se’n realitzen
3 durant el mes de febrer, amb un total de 27 assistents.

Taller TIC
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Bibliomakers
Durant els mesos d’octubre a novembre es programen dos tallers de robòtica i
pensament computacional per a joves d’entre 9 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.
Maker. Aprenent amb Micro:bit (+ de 12 anys): Micro:Bit és una placa semblant
a l’Arduino que ens permetrà crear elements que interaccionen amb els nostres
dispositius com per exemple la càmera del nostre telèfon, o poder reproduir
música de l’Spotify. Dijous, 8, 15 d’octubre de 2020 i 26 de novembre, de 17.00
a 18.30 h.
Maker. Aprenent amb Micro:bit (de 9 de 12 anys): Micro:Bit és una placa
semblant a l’Arduino que ens permetrà crear elements que interaccionen amb
els nostres dispositius com per exemple la càmera del nostre telèfon, o poder
reproduir música de l’Spotify.Dijous, 29 d’octubre, 5 i 12 de novembre de 2020,
de 17.00 a 18.30 h.
Tanmateix, dels 2 tallers previstos per a l’any 2020, només se’n realitzen 2
sessions del primer durant el mes d’octubre, amb un total de 10 assistents.

Bibliomakers
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Internet i wifi
Durant el primer trimestre pel servei públic d’internet comptava amb 16
ordinadors de sobretaula
•
•
•
•
•

3 PC de consultes ràpides (15 minuts de connexió)
1 PC moneder
2 PC a la Sala Infantil (adreçat a navegació i consulta per a nenes
i nens de primària. 30 minuts)
1 PC de sessió 60 minuts + escàner
9 PC de sessió de 60 minuts

En la represa del mes de maig, en fase 1 no es permet la consulta d’ordinadors
perquè no hi ha accés a les sales, Mentrestant, es dona prioritat a posar en marxa
novament el servei d’accés als ordinadors. Així doncs, s’habilita una zona a la
Planta 0 amb un sistema de cites prèvies amb el Calendar de Google i el servei
de neteja passa després de cada ús. Era la fase 2 (8 de juny). Preparem 4
ordinadors (un d’ells amb escàner) i habilitem 2 sessions diàries d’una hora per
ordinador.

Servei d'ordinadors en fase 2

En la fase 3 (16 de juny) augmentem el servei amb 2 ordinadors més. Per seguir
les mesures de seguretat reubiquem els ordinadors: 3 a planta 1 i 3 a planta 2.
A partir del 15 de juliol, amb el restabliment dels horaris d’obertura, el nombre de
sessions augmenta fins arribar a les 24 diàries per adults. S’habiliten 2
ordinadors pels infants, amb 4 sessions diàries i l’ordinador amb tasques de
moneder.
El mes d’octubre afegim dos ordinadors en servei. Un de consultes ràpides a
planta 0 i un de connexió 60 minuts a planta 1. El parc informàtic queda establert
en 10 ordinadors. El 23 de novembre s’amplien les sessions disponibles. Aquesta
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configuració es mantindrà fins tancar l’any, oferint un total de 40 sessions diàries
per adults i 8 sessions diàries infantils.
Del 15 de març a l’31 de maig la wifi de la Biblioteca va deixar-se en servei les
24 h. A partir de l’1 de juny es va canviar l’horari de dilluns a dissabte de 8 a 22h.
Aquest any s’han realitzat 5.792 sessions d’internet i 7.702 connexions a la wifi.

6 . BIBLIOTECA 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 ofereix diversos serveis que fomenten la inclusió social i
digital. El mes de gener de 2020 es publica un número especial de la revista Item
dedicat a “Biblioteques, diversitat i inclusió social” que es fa ressò d’algunes de
les nostres accions en aquest sentit.
Amb la represa es veu la importància de la part social de la biblioteca pública.
Són moltes les persones que han patit i pateixen a causa de la pandèmia. Es
constata de manera clara que la bretxa digital fomenta la desigualtat social. Per
aquest motiu és fonamental continuar donant suport a aquelles persones que no
saben utilitzar prou bé les noves tecnologies per a realitzar importants tràmits
que ara només es poden fer en línia, com ara la demanda de cita prèvia a
diferents institucions (Consell Comarcal, SEPE, Servei Català de la Salut…), la
renovació o demanda de prestacions, renovació de documentació d’identitat, la
cerca de feina, l’elaboració de currículums, registrar-se a diferents ETT’s, ...
Això ha deixat a la vista, una vegada més, que una part de la població no disposa
de mitjans ni coneixements per fer-ho i que l’Administració ha de posar recursos
per a solventar aquesta realitat: la bretxa digital i la necessitat d’alfabetitzar
digitalment la població. Cal un treball conjunt de les àrees de Benestar Social,
Educació i Cultura (Biblioteca) i emprendre accions orientades a atendre aquesta
necessitat que anirà a l’alça.

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. Amb el confinament i la situació epidemiològica, la relació
de la ciutadania amb les administracions cal que es realitzi obligatòriament de
manera telemàtica. El fet que les oficines de serveis de l’Ajuntament, SOC,
Hisenda, etc, estiguin tancades porta a molts usuaris a la biblioteca a buscar
suport a l’hora de fer tràmits bàsics i essencials com els esmentats anteriorment.
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La tipologia de consultes dels usuaris relacionades amb l’ús de les TIC sobre els
serveis que ofereix la Biblioteca ha estat més rellevant en els àmbits de l’accés
a l’administració digital i el món laboral. Es mantenen les consultes relatives a la
confecció de currículums, amb un augment de les demandes de suport per a
realitzar aquests en plataformes con Infojobs i similars. També han estat
nombroses les demandes per a realitzar tràmits de cita prèvia o accés a
certificats relacionats amb les administracions públiques i serveis com el SEPE,
IDCAT o OMAC. Altrament, les demandes de suport relatives amb l’alta i accés
a correus electrònics web com Gmail, l’escaneig i impressió de documents, la
informació i el suport sobre els serveis Puntxarxa, Puntxarxa Wifi, eBiblio i, en
menor mesura, Argus han estat consultes habituals i hem detectat el ferm
creixement de les demandes d’informació i suport de l’APP d’eBiblio i carnet
digital i dels lectors de DNI electrònic.

Visites guiades i d’acollida
Els mesos de gener, febrer i març es segueixen rebent els grups d’acollida que
es gestionen des de l’Àrea d’Immigració de l'Ajuntament de Figueres.
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.
En aquestes visites, orientades a les necessitats d’aquests 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.
Tanmateix, donades les particularitats d’aquest any, només es realitza una visita
guiada a un grup de persones de Càritas el mes de gener i posteriorment es
suspèn el servei sense que aquest es reprengui al llarg del 2020.

Persones amb discapacitat
Ha estat un dels col·lectius més afectats per la pandèmia, la biblioteca és un
espai de socialització per a ells, un lloc on anar en companyia dels tutors per tal
de llegir i triar materials per endur-se en préstec.
A partir de la reobertura del servei de biblioteca, algunes de les entitats que
treballen amb persones discapacitades tenen difícil o impossible acudir a la
biblioteca. És per això que, a partir del setembre, es reprèn el contacte amb elles
i se’ls ofereix el servei de lots de llibres en préstec. Gaudeixen d’aquest servei el
Club Social i Altem.
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Al llarg del confinament també es comparteixen videos informatius sobre l’estat
d’alarma per a persones amb discapacitat elaborats per Agils Accessibilitat.

Projecte Relats de Vida
El projecte Relats de Vida s’adreça a joves tutelats en risc d’exclusió i és
promogut pel Servei de Biblioteques de Girona i s’hi adhereixen les biblioteques
de Blanes, Palafrugell i Figueres. Els joves tutelats participen en un taller de rap:
han d’escriure una lletra, crear un videoclip i enregistrar-lo. L’entitat Versembrant,
amb Pau Llonch al capdavant, s’encarrega de dinamitzar les sessions. La difusió
de l’activitat entre els joves la duu a terme una dinamitzadora cívica.
Malauradament, va ser molt difícil contactar amb nois i noies per a realitzar
l’activitat, per aquest motiu s'amplia l‘oferta a joves extutelats, joves en pisos sota
tutela fins 23 anys o en risc d’exclusió de la comarca. Malgrat ser una proposta
interessant no va acabar de funcionar per qüestions d’assistència dels joves.
Malgrat tot, la intenció de cara al 2021 és de donar continuïtat al projecte cercant
la col·laboració dels serveis socials municipals i territorials.

Club de lectura fàcil
El 2020 s’ofereix un sol 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, però es deixa d’oferir a partir del gener de 2020. L’anul·lació ve
propiciada pel fet que, principalment per motius laborals, hi ha un moment en
què molts usuaris del club que ofertem el dimecres al matí es passen al de
divendres a la tarda. Degut a la falta que en aquests moments tenim d’una
persona en aquest horari es decideix d’anul·lar provisionalment la sessió dels
dimecres al matí.
Igual que es fa amb la resta de clubs de lectura de la biblioteca, aquest club
s’ofereix en format virtual, però els usuaris inscrits no s’hi han adaptat. Es porta
a terme des del mes d’octubre per plataforma Jitsi, però té un baix seguiment.
Durant el 2021 voldríem tornar a oferir aquest club per a persones que s’inicien
en l’aprenentatge del català.

Lots de llibres de Lectura Fàcil
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Participació en accions d’inclusivitat i treball en xarxa
Enguany hem treballat en xarxa amb altres agents vinculats a intervenció
comunitària.
S’ha actualitzat el mapa de recursos del Pla Local d’Inclusió social, elaborat per
l’Oficina d’Inclusió de l’Ajuntament de Figueres.
http://ca.figueres.cat/la-ciutat/benestar-social/mapa-de-recursos-inclusius-defigueres/
Durant el confinament col·laborem amb l’Àrea de Serveis Socials aportant un lot
de llibres i revistes al Pavelló, espai que va habilitat l’Ajuntament per a persones
sense llar.
Habitualment també fem donatiu de revistes i diaris vells a entitats de caràcter
social.

Centre col·laborador per a treballs en benefici de la comunitat
Habitualment col·laborem amb el Departament de Justícia acollint una persona
del programa de Treballs en benefici de la comunitat. Durant el 2020 havia de
venir una persona d’aquest programa però el confinament obliga a que es
suspengui.
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7 . EDIFICI
Accessibilitat
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’ha continuat amb les millores iniciades l’any anterior.
S’ha completat la instal·lació d’encaminaments podotàctils al principi i final de les
escales d’accés a la sala d’actes, a les plantes 1 i 2 i a la sala infantil.
S’ha substituït el taulell d’atenció i préstec per un de més baix, accessible per
usuaris amb cadira de rodes i amb bucle magnètic.

També s’ha adaptat la zona d’ordinadors de planta 0 que ara té l’alçada correcta
per a les cadires de rodes.
No s’ha fet encara el canvi de porta giratòria però s’ha arreglat un dels sensors
espatllats.

Edifici i Covid-19
Durant el període de tancament de la biblioteca i mentre ho va permetre l’estat
d’alarma, s’aprofita per fer una neteja a fons i desinfecció dels espais i mobiliari
de la biblioteca.
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Neteja en etapa COVID-19

Es fa manteniment del sistema de climatització. S’instal·len punts d’hidrogel i
cartells informatius de les mesures dels protocols. Es dissenyen circuits de
circulació adients.

Cartelleria i circuït COVID-19
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De cara a adaptar els espais de treball a les necessitats derivades de la Covid19, s’instal·len mampares individuals de metacrilat a les zones d’atenció al públic
i un vidre de protecció al nou taulell principal de l’entrada. Els llocs de treball
s’espaien o anul·len si no es pot mantenir la distància adequada entre un
company i l’altre.

Mampares Covid-19

Centraleta
A finals d’any s’ha fet l’adquisició d’una nova centraleta telefònica IP, amb moltes
més funcionalitats que l’anterior, que ja havia quedat obsoleta.

Nou taulell, mampares i centraleta telefònica
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Redimensionament dels espais a les sales de lectura i sala d’actes
Des del mes de maig fins al desembre, per tal de complir amb les mesures de
distanciament social i aforament, es redimensionen certs espais i s’eliminen llocs
de consulta per complir amb l’aforament permès. A la planta 2 es compta amb
un espai més polivalent ja que s’instal·len rodes en algunes de les prestatgeries
centrals.

Redimensionament de la planta 2

Aforament de la sala d'actes Adela Riera

Aforament de la sala infantil

Prestatgeries amb rodes
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Eficiència energètica
L’Ajuntament de Figueres ha instal·lat una coberta fotovoltaica d’autoconsum a
la Biblioteca. La instal·lació compta amb 58 panells solars de 300 W cadascun
que s’han instal·lat a la coberta. Es preveu una producció elèctrica aprofitable de
21311 kWh anuals, la qual cosa representarà cobrir el 20% del consum energètic
de l’edifici. Actualment la biblioteca té com a única font energètica l’electricitat,
amb llums LED a la major part de l’edifici.

Control de plagues
S’han fet les revisions pertinents i no hi ha hagut cap incident remarcable.

Telefonia
El telèfon que l’Ajuntament havia proporcionat a Direcció, es destina a partir del
mes de maig a l’ús de la biblioteca per a poder oferir serveis de cita prèvia en les
fases en què l’accés a la col·lecció no és permès.
El mes de juliol es fa el canvi d’una línia interna ADSL per fibra òptica la qual
cosa permet millorar les connexions VPN.

Reparacions i desgast edifici
L’ús intensiu de l’edifici es va deixant veure en certs espais de la biblioteca i han
calgut algunes reparacions de lampisteria, fusteria i ferrers. S’ha arreglat el
sensor de la porta giratòria de l’entrada.
Cada vegada que hi ha un episodi de pluges torrencials, com foren per exemple
els del 21 de gener, el 22 d’abril o el 21 de setembre, patim filtracions d’aigua al
dipòsit, a la sala d’actes i en algun altre punt de la planta 0. S’avisa a serveis
urbans de les incidències. El més greu és el risc al qual està sotmesa part de la
col·lecció ubicada al magatzem, a banda de la manca d’espai que tenim per no
poder utilitzar tota la superfície d’aquest magatzem.
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Goteres del magatzem

Pati interior de la biblioteca i vistes del dipòsit de llibres afectat.
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8 . 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 simultàniament amb diversos canals de difusió:
agenda web de la biblioteca i agenda web de l’Ajuntament de Figueres, canal de
notícies de la web, xarxes socials, trameses d’informació per correu electrònic…
Enguany, la col·laboració amb l'Àrea de comunicació de l'Ajuntament, ha
comportat algunes millores pel que fa a la difusió. Les trameses d’informació als
usuaris, que fins al moment es realitzaven mitjançant un correu electrònic de
gmail a nom de la biblioteca, han passat a realitzar-se per mitjà d’un butlletí de
notícies amb Sendinblue. També s’obté visibilitat mitjançant el butlletí municipal
Figueres capital, i es participa en la presentació de les temporades de Cultura
Figueres, etc.
Al llarg del 2020 també es du a terme una millora en el disseny de cartells, fullets
i targetes de les activitats mitjançant l’ús de Canva, tot i que s’utilitza la versió
gratuïta.
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.
Al llarg del 2020 la biblioteca també ha tingut presència als mitjans de
comunicació a través de tres entrevistes realitzades a Nati Vilanova, directora de
l’equipament.
2020-01-14. “L'entrevista: «M'agradaria veure dues biblioteques a la ciutat de
Figueres»". Hora Nova.
https://www.bibgirona.cat/assets/documents/000/384/979/14.01.20_M_agradari
a_HN_p._16-17.pdf
2020-09-02. “La Biblioteca Fages de Climent: Un espai par a la cultura, una
opció de lleure i un centre d’informació”. Mira’m.
https://issuu.com/miramrevista/docs/revista_miram_243
2020-12-25. “La virtualitat ha estat la nostra gran aliada”. La República.
https://www.lrp.cat/reportatges/article/1898348-la-virtualitat-ha-estat-la-nostragran-aliada.html
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La República (del 25 al 31 des 2020, p. 40)

Destacar el fet que el mes d’octubre de 2020 s’inicia una col·laboració setmanal
amb Quin Matí, el magazín de Ràdio Vilafant (107.3 FM) presentat per Mercè
Munt i Iván Yerpes. La participació cada dimecres en aquest programa de ràdio,
ha suposat un nou i atractiu canal de difusió de les activitats de la biblioteca.
Cada setmana hi participa una persona diferent de l’equip per posar al dia als i
les oients sobre qüestions com les activitats organitzades, serveis oferts, nous
projectes, recomanacions de llibres… Una emissió que posteriorment es
comparteix per mitjà de les xarxes socials de la biblioteca.

Col·laboracions de Nati Vilanova al Quin Matí, el magazín de Ràdio Vilafant
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La Biblioteca de Figueres té una presència continuada mitjançant 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 equilibri entre l’anunci d’activitats, els continguts de qualitat i els de
caire més lúdic.
Amb el confinament les xarxes socials han esdevingut un canal d’interacció
directa amb els usuaris i usuàries, procurant que aquestes també tinguessin un
caire d’acompanyament a les persones amb recomanacions de lectura, ja fos
mitjançant les ressenyes tradicionals, com les vídeo ressenyes, compartint
propostes culturals que es podien gaudir online, posant en coneixement les
activitats que anàvem duent a terme des de la biblioteca, oferint activitats
virtuals....

El nombre de seguidors als perfils a xarxes de la biblioteca ha seguit augmentat,
i el 2020 es consolida i augmenta l’ús del canal YouTube i Instagram, mentre que
l’ús de Facebook està en clar retrocés. Tanmateix, Facebook va continuar essent
una bona eina de comunicació durant el confinament.

2020

2019

Seguidors Facebook

2.999

2.680

Seguidors Twitter

2.436

2.108

Seguidors Instagram

2.289

1.737
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Enquesta d’opinió 2019
Cal esmentar també que l’any 2019 el Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona duu a terme una enquesta entre la població per conèixer el seu perfil
sociodemogràfic, les seves actituds i els usos, així com les seves opinions, amb
la finalitat de detectar possibles aspectes a millorar. Els resultats, fets públics el
2020, determinen que l'actiu principal de les biblioteques de les comarques
gironines és el seu personal. Així ho creuen gairebé tres quartes parts dels
usuaris i usuàries, que valoren la seva atenció personalitzada, la professionalitat,
la capacitat per facilitar-los la feina, l'entusiasme i l'amabilitat. El segon aspecte
més valorat són les facilitats per tenir a la seva disposició un gran ventall de
llibres, revistes, música i audiovisuals. I en tercer lloc, s'hi situa la tranquil·litat i
el silenci que ofereix la biblioteca. Aquest entorn agradable, segons les seves
respostes, afavoreix la relaxació i la concentració. En aquesta línia, també
destaquen els espais destinats a estudiar i treballar, tant de manera individual
com en grup, que milloren els disponibles a casa. En altres casos, remarquen el
confort, la llum o la modernitat de les instal·lacions.
El suggeriment de millora més freqüent, en canvi, té a veure amb l'horari
d'obertura de les biblioteques. En gran mesura, demanen eixamplar l'horari als
migdies, el cap de setmana o durant l'estiu. En segon lloc, molts usuaris i
usuàries coincideixen en la manca d'espai i suggereixen la necessitat d'ampliarlo, o fins i tot de fer una biblioteca nova. I també incideixen en la necessitat de
fer una ampliació del fons.
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9. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
L’any 2020 la Biblioteca ha disposat de dues partides pressupostàries:
Funcionament i Hores del conte i clubs de lectura. El pressupost ha estat de
37.225 euros, quantitat que s’ha destinat en un 70% a despeses de funcionament
corrent i adquisicions. La partida dedicada a hores el conte i clubs de lectura, tot
i la programació d’activitats virtuals, no s’ha esgotat.

Compres a Liberisliber 2020

Enguany la concessió de la subvenció anual prevista per adquisició de llibres de
la Diputació de Girona s’ha endarrerit i es farà efectiva el 2021.
Un any més, a través de l’OSIC, hem sol·licitat i justificat dues subvencions a la
Generalitat: 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 i 14.420 euros
respectivament (10.000 en una primera convocatòria i 4.420 en la segona).
Aquestes subvencions es destinen a la compra de novetats bibliogràfiques
d’adults i infants, a la compra d’alguns lots de llibres per a la realització de clubs
de lectura i, en menor mesura, a reposicions. En aquest any de crisi sanitària i
per tal de donar liquiditat al sector editorial la Generalitat va demanar a les
biblioteques que esgotessin la subvenció del SAB en el primer període de tria de
llibres.
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Recollida del SAB a la Central de Biblioteques de Girona

Altres despeses, com ara el servei de seguretat, el vidre de protecció i la
centraleta telefònica, han anat a càrrec de les partides de Funcionament Cultura
i Inversions en equipaments culturals.

Pressupost exercici 2020

Biblioteca

Cultura

Subvenció adquisició llibres
Diputació de Girona

Subvenció
adquisicions llibres
Generalitat de
Catalunya

Adquisicions

6546.14

Activitats

16361.2

363

Funcionament

10741.08

6911.52

Inversions

Total

0

24.900

0

24900

6211.17

33648.42 13485.69

D’altra banda, s’han ingressat 904 euros de preus públics (impressions,
documents perduts, fotocòpies i duplicats de carnets).
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10 . RECURSOS HUMANS
L’any 2020, l’equip de la Biblioteca Fages de Climent ha estat el següent:
Directora

Nativitat Vilanova Teixidor

Bibliotecaris/àries

Yolanda Alcalá Hernández, Albert Carol Bruguera

Tècniques auxiliars de biblioteca Ester Arché Salellas, Núria Bassagañas Ribas,
Magda Bosch Rocamora, Sílvia Cortada Antona, M. Lluïsa Fernández, Cristina
Jutge Deulofeu, Maria Pallejà Segarra, Xavi Sais Juy (aquest darrer s’incorpora
a partir del novembre, després d’un procés de selecció de Borsa de treball, que
s’inicia el març amb la publicació de les bases i culmina el novembre amb la
incorporació d’una persona).
1 persona contractada del Programa Enfeina’t (fins el 14 febrer 2020)
El voluntari, Joan Masdevall Costa, col·labora realitzant tasques de manipulació
dels llibres (segellar, folrar, magnetitzar, etiquetar, encolar, etc.), entre d’altres
ocupacions. Una inestimable col·laboració que ha quedat posposada fins que no
millori la situació sanitària en ser una persona gran.
El 2020 demanem participar en el programa Treball i Formació amb el projecte
“Suport telemàtic i presencial dels usuaris de la Biblioteca en temps de Covid19”. Se’ns concedeix una persona de la Línia DONA que s’incorporarà el febrer
de 2021.
Per solventar els problemes de convivència a la biblioteca, es veu la necessitat
d’incorporar un perfil d’educador social, dinamitzador cívic o similar. El 2020
continuem amb la figura d’un vigilant de seguretat que ajuda a paliar els
problemes de convivència. Més endavant, el mes de maig comptem amb
personal de consergeria de l’Ajuntament per fer d’informadors i el setembre es
contracta la figura d’un controlador d’accés per fer front al control d’aforament i
informar els usuaris de les normatives d’accés i seguretat derivades de la Covid19.
D’altra banda, a partir de la declaració de l’Estat d’alarma el 14 de març i del
decret de mesures que se’n deriva i que és aprovat per l’Ajuntament de Figueres,
el personal de la biblioteca comença a fer teletreball. S’accedeix a la biblioteca
només per a recollir documents o materials per poder treballar a distància. Els
fitxatges es realitzen al portal web habilitat i cada setmana cal presentar al tècnic
de Cultura un informe de tasques previstes i un de tasques realitzades que es fa
arribar a RRHH. Part del personal segueix fent el seu horari habitual, mentre que
altres apliquen la flexibilitat horària. Tot i que en un principi algunes persones fan
menys hores, de seguida es posen al dia perquè poden feines des de casa. Les
tasques de teletreball es poden dur a terme gràcies al fet de poder disposar d’una
connexió VPN que permet l’accés als arxius de treball localitzats als ordinadors
de la biblioteca. Així mateix es treballa amb el Drive. Durant el confinament
l’equip estableix noves maneres de comunicar-se com ara la creació d’un grup
de whatsapp o les reunions per videoconferència per mitjà de de la plataforma
Zoom.
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Reunions presencials de l'equip de la Biblioteca

D’altra banda, per ratificació del Ple de l’Ajuntament d’agost, s’estableix la
jornada ordinària de treball de 35 hores de mitjana setmanal amb efectes a l’abril
de 2020. El personal de la Biblioteca passa a fer 35 hores ajustant l’horari per tal
de minimitzar el sobrant d’hores anual.
Finalment, el 2020, l'Ajuntament inicia el Pla de consolidació i estabilització de
les places temporals i interines de l’Ajuntament ocupades de manera interina o
temporalment amb anterioritat al 31 de desembre de 2014. En aquest sentit, el
desembre s’aproven les bases que han de regir el concurs oposició per promoció
interna per a la selecció d’una plaça de tècnic/a superior biblioteca, en règim de
funcionari de carrera.

Teletreball durant el confinament
L’activitat de la Biblioteca de Figueres mentre l’equipament ha restat tancat amb
motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 s’ha centrat bàsicament
en:
•

Gestió de les xarxes socials, comunicació i gestió de les eines digitals

•

Establiment de mesures organitzatives i de seguretat, redacció i revisió de
protocols i preparació edifici per a la reobertura

•

Gestió administrativa (subvencions, pressupost, memòria 2019, proves de
selecció…)

•

Gestió bibliotecària: selecció bibliogràfica de novetats, compres,
elaboració de guies de lectura, catalogació, inventaris de col·leccions de
cartells, descripció de correspondència història, preparació de clubs de
lectura, reserves de lots de llibres, control de revistes, etc.

•

Restabliment de serveis i reprogramació d’activitats de manera virtual:
atenció a l’usuari, servei d’informació bibliogràfica, clubs de lectura, hores
85

del conte, conferències, recomanacions literàries, Revetlla de Sant Jordi,
etc
•

Relació amb l’administració: es mantenen reunions de coordinació amb
l’àrea de Cultura, l’àrea de RRHH i l’àrea de Comunicació. Igualment
tenen lloc diferents reunions amb el Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya, Central de Biblioteques de Girona i biblioteques
de la comarca per posar en comú temes referents a l'organització de
serveis bibliotecaris durant el confinament i la represa.

Reunió d’equip durant el confinament

Treball en xarxa
Ajuntament de Figueres
Al llarg del confinament i de manera continuada al llarg de l’any, es mantenen
reunions de coordinació amb àrea de Cultura i amb Àrea de Comunicació.
L’objectiu ha estat treballar en comú la represa de l’activitat i la reobertura dels
serveis, les presentacions de la programació cultural de la ciutat, compartir
recursos i avançar en temes com l’actualització del web Figueres Cultura i del
Pla de Cultura.

Reunió Àrea de Cultura

Presentació programació Figueres Cultura
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Servei de Biblioteques, Central de Biblioteques de Girona, biblioteques de
la comarca
Es mantenen diferents reunions per posar en comú temes referents a
l'organització de serveis bibliotecaris durant el confinament i la represa. Es
redacten els diferents protocols atenent a les mesures sanitàries dictades per les
autoritats. (Vegeu ANNEX IV)

Reunions de treball
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ANNEX I Relació d’activitats per ordre cronològic
Data

Activitat

Assistents /
Visualitzacions

dj. 2 gen. 2020

Hora del conte amb el Fumera

80

dv. 3 gen. 2020

Hora del conte amb el Fumera

80

dt. 7 gen. 2020

Club de lectura d'òpera LiceuBib

20

dc. 8 gen. 2020

Club de lectura Llegir el Teatre

38

dj. 9 gen. 2020

Visita a l'Escola Pous i Pagès Biblioteca escolar

25

dv. 10 gen. 2020

Club de lectura fàcil

12

dv. 10 gen. 2020

Presentació llibre "La campana de vidre"
de Francesc Fontbona a càrrec de
Mariona Seguranyes.

25

ds. 11 gen. 2020

Club de lectura 5è

10

ds. 11 gen. 2020

Club de lectura 6è

10

dl. 13 gen. 2020

Mostra de materials bibliogràfics amb
motiu del Mil·lenari de la
Parròquia de Sant Pere.

100

dl. 13 gen. 2020

Youtube Big Ivanhoe - Paraula de músic
2019: les recomanacions
musicals- Biblioteca de Figueres

117

dl. 13 gen. 2020

Club de lectura ACAE (sala infantil)

6

dt. 14 gen. 2020

Club de lectura de narrativa

18

dc. 15 gen. 2020

Presentació llibre 1640 amb Antoni
Simon

15

dj. 16 gen. 2020

Dels còdexs dels monestirs als llibres
litúrgics de les parròquies. La
parròquia de Sant Pere de Figueres com
a exemple". Conferència a càrrec
d'Inés Padrosa

70

dv. 17 gen. 2020

Youtube Big Ivanhoe - Paraula de músic
2019: l'entrevista - Biblioteca
de Figueres

86

88

Contes per a nadons (- 3 anys)

75

ds. 18 gen. 2020

Club de lectura infantil 3r

6

ds. 18 gen. 2020

Club de lectura infantil 4t

14

dl. 20 gen. 2020

Curs de lectures comentades de
literatura catalana. Organitza: Òmnium
Alt Empordà

20

dt. 21 gen. 2020

Club de lectura de poesia

9

dc. 22 gen. 2020

Xerrada de M. Àngels Cabré: Carme
Montoriol i el Lyceum Club

23

dj. 23 gen. 2020

Presentació llibre: "Una introducció
necessària al pensament de Francesc
Pujols" d'Alba Padrós i Max Pérez
Muñoz

19

dv. 24 gen. 2020

Club de lectura fàcil

13

dv. 24 gen. 2020

Presentació del llibre "Galeries del
record", de Narcís Garolera. Acàrrec de
Joan Ferrerós, amb presència de l'autor

27

ds. 25 gen. 2020

Hora del conte - Taller (+ 8 anys)

30

dl. 27 gen. 2020

Club de lectura tarda

26

dl. 27 gen. 2020

Club de lectura vespre

17

dt. 28 gen. 2020

12

dc. 29 gen. 2020

Club de lectura juvenil amb la
participació d'Àngel Burgas
Videofòrum club social

dc. 29 gen. 2020

Club de lectura Llegir el Teatre

40

dj. 30 gen. 2020

dv. 31 gen. 2020

Entrega lots del projecte "La Sala infantil
a les llars d'infants"
Curs de lectures comentades de
literatura catalana. Organitza: Òmnium
Alt Empordà
Contes per a nadons (- 3 anys)

ds. 1 febr. 2020

Club de lectura infantil 4t

dj. 30 gen. 2020

10

15

95
14

89

dl. 3 febr. 2020

Club de lectura experimental amb la
participació de Mar Bosch Oliveras

12

dt. 4 febr. 2020

Taller pràctic de narrativa periodística
per a joves a càrrec de Carme Caum

5

dt. 4 febr. 2020

7a edició del Cicle de lectures
comentades de Literatura Catalana.

6

dc. 5 febr. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

10

dc. 5 febr. 2020

conferència sobre Isabel Allende a
càrrec de Martí Gironell

20

dj. 6 febr. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

10

dj. 6 febr. 2020

Presentació del llibre "Societat Coral
Erato. Pensament, esbarjo icultura
des de 1862"

48

dv. 7 febr. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

8

dv. 7 febr. 2020

Club de lectura fàcil

14

dv. 7 febr. 2020

Presentació del llibre “Los niños que
salvaron la música”, d'Albert Alforcea

26

ds. 8 febr. 2020

Club de lectura 5è

6

ds. 8 febr. 2020

Club de lectura 6è

9

dl. 10 febr. 2020

7a edició del Cicle de lectures
comentades de Literatura Catalana

6

dl. 10 febr. 2020

Club de lectura de narrativa

17

dc. 12 febr. 2020

Club de lectura Llegir el Teatre

40

dj. 13 febr. 2020

Xerrada sobre Víctor Català a càrrec de
Mita Casacuberta

47

dv. 14 febr. 2020

Contes per a nadons (- 3 anys)

85

ds. 15 febr. 2020

Taller emocional a través del conte "El
gran circ Iris". Berni Pajdak

25

dl. 17 febr. 2020

Club de lectura ACAE

12

90

dl. 17 febr. 2020

Xerrada 'Margarida Xirgu, l'actriu més
internacional del seu temps', a càrrec d’
Araceli Bruch

25

Taller pràctic de narrativa periodística
per a joves a càrrec de Carme Caum

4

Club de lectura de poesia

20

dc. 19 febr. 2020

Conferència sobre Viola de roda, a
càrrec de Jordi Jordà

60

dj. 20 febr. 2020

7a edició del Cicle de lectures
comentades de literatura catalana

10

dv. 21 febr. 2020

Curs d’Acollida i de Coneixement de
l’Entorn
Club de lectura fàcil

52

dv. 21 febr. 2020

Reunió informativa Associació
Cocriança

10

ds. 22 febr. 2020

Club de lectura 3r

3

ds. 22 febr. 2020

Presentació del llibre infantil “Limomo”,
de Carmen Guzman

22

dl. 24 febr. 2020

Club de lectura tarda

27

dl. 24 febr. 2020

Club de lectura vespre

20

dt. 25 febr. 2020

Club de lectura juvenil

7

dt. 25 febr. 2020

Les heroïnes de Puccini : pinzellades
biogràfiques amb fragments d'òpera per
Clara Valero, soprano.

27

dc. 26 febr. 2020

Videofòrum club social

dc. 26 febr. 2020

Club de lectura Llegir el Teatre

18

dj. 27 febr. 2020

7a edició del Cicle de lectures
comentades de Literatura Catalana

12

dv. 28 febr. 2020

Contes per a nadons (- 3 anys)

100

ds. 29 febr. 2020

Hora del conte (+ 3 anys)

30

dl. 2 març 2020

Mostra del fons Maria Àngels Anglada

dv. 21 febr. 2020

13

91

dl. 2 març 2020

Curs de lectures comentades de
literatura catalana. Organitza: Òmnium
Alt Empordà

20

dt. 3 març 2020

Narracions: la correspondència de
Margarida Xirgu, a càrrec d'Àngels
Bassas, veu i Esther Vila, violoncel. Acte
Any Xirgu

32

dc. 4 març 2020

Xerrada sobre Aurora Bertrana a càrrec
de l'editora Maria Bohigas
Recital de poemes de Maria Àngels
Anglada amb el rapsoda Ignasi Tomàs
acompanyat de la música d’Ian Sala.

15

Curs d’Acollida i de Coneixement de
l’Entorn
Club de lectura fàcil

31

20

ds. 7 març 2020

Conferència "L’Enginy (in)visible" a
càrrec de Nuria Salán
Club de lectura 5è

ds. 7 març 2020

Club de lectura 6è

10

dt. 10 març 2020

19

dc. 11 març 2020

Club de lectura de narrativa amb la
participació de Cristina Masanés
Taller El lector detectiu

dc. 11 març 2020

Club de lectura Llegir el Teatre

36

dc. 25 març 2020

Youtube Cristina Jutge recomana "A
tocar " de Manuel Forcano
Youtube Cristina Jutge explica La
Biblioteca a casa
Youtube Magda Bosch recomana "L' Art
de la comèdia" d'Eduardo De
Filippo

74

dj. 2 abr. 2020

Youtube Albert Carol recomana "El
navegant" de Joan-Lluís Lluís

7

dj. 2 abr. 2020

Youtube Albert Carol recomana “Abans
del vespre” d'Enric Sòria

1

dj. 2 abr. 2020

Youtube Albert Carol recomana els
llibres d'Àngel Burgas

2

dj. 5 març 2020

dv. 6 març 2020
dv. 6 març 2020
dv. 6 març 2020

dc. 25 març 2020
dv. 27 març 2020

85

9

5

5

21
18

92

dj. 2 abr. 2020

Youtube Cristina Jutge recomana “El
risc més gran” de Laura Pinyol

33

dj. 2 abr. 2020

Youtube Ivet Toda recita L estrella de
Joana Raspall

13

dj. 2 abr. 2020

Youtube Magda recita “Parets
esborrallades amb carbó” d'Albert Carol

3

dj. 2 abr. 2020

Youtube Yolanda Alcalà recomana "La
psicòloga" d'Helene Flood

58

dj. 2 abr. 2020

Youtube El Club de lectura de 4t llegeix
Carles Sala

90

dj. 2 abr. 2020

Youtube Joan Manuel Soldevilla
recomana “Tots els contes” de Víctor
Català

50

ds. 4 abr. 2020

Club de lectura de 5è virtual

6

ds. 4 abr. 2020

Club de lectura 6è virtual

6

dl. 6 abr. 2020

Youtube Magda Bosch recomana "El
futur" d'Helena Tornero

19

dl. 6 abr. 2020

Youtube Magda Bosch recomana "El
violí d'Auschwitz" de Maria Àngels
Anglada

57

dj. 9 abr. 2020

Youtube Yolanda Alcalà recomana
"Pluja d'estels" de Laia Aguilar

24

dt. 14 abr. 2020

Youtube Albert Carol recomana els
llibres de M. Mercè Cuartiella

3

dt. 14 abr. 2020

Youtube Cristina Jutge recomana "La
señora Fletcher" de Tom Perrotta

31

dt. 14 abr. 2020

Youtube Lluís Bosch recomana llegir a
la poeta Anne Carson

30

dt. 14 abr. 2020

Youtube Magda Bosch recomana "La
impaciència del cor" de Stefan
Zweig

31

dt. 14 abr. 2020

Youtube Sílvia Cortada recomana "L'
Agus i els Monstres" de Jaume Copons

34

dt. 14 abr. 2020

Virtual - Club de lectura de narrativa

8
93

ds. 18 abr. 2020

Club de lectura infantil 4t virtual

11

dt. 21 abr. 2020

Youtube Marina Hidalgo

19

dt. 21 abr. 2020

Club de lectura de poesia virtual

5

dt. 21 abr. 2020

Youtube Alcaldessa de Figueres, Agnès
Lladó

145

dt. 21 abr. 2020

Youtube Alforcea, Albert

128

dt. 21 abr. 2020

Youtube Algans, Josep

140

dt. 21 abr. 2020

Youtube Antoja, Joan - Matas, Anna
Maria

82

dt. 21 abr. 2020

Youtube Armangué, Joan

65

dt. 21 abr. 2020

Youtube Ayensa, Eusebi

71

dt. 21 abr. 2020

Youtube Barris, Josep Maria

68

dt. 21 abr. 2020

Youtube Bassas, Àngels

83

dt. 21 abr. 2020

Youtube Bassols, Glòria

80

dt. 21 abr. 2020

Youtube Bruguera, Rafel

50

dt. 21 abr. 2020

Youtube Brugués, Irene

71

dt. 21 abr. 2020

Youtube Camps, Rafel

41

dt. 21 abr. 2020

Youtube Casademont, Lídia

52

dt. 21 abr. 2020

Youtube Casals, Jordi

58

dt. 21 abr. 2020

Youtube Constanseu, Anna Maria

119

dt. 21 abr. 2020

Youtube Cuartiella, Maria Mercè

114

dt. 21 abr. 2020

Youtube Dalmau, Octavi

65

dt. 21 abr. 2020

Youtube Directora de la Biblioteca de
Figueres, Nati Vilanova

123

dt. 21 abr. 2020

Youtube Editorial Art de la Memòria

68

dt. 21 abr. 2020

Youtube Editorial Brau

69
94

dt. 21 abr. 2020

Youtube Editorial Cal·lígraf

44

dt. 21 abr. 2020

Youtube Editorial Wunderkammer

187

dt. 21 abr. 2020

Youtube Egea, Antoni

50

dt. 21 abr. 2020

Youtube Farrés, Pilar

60

dt. 21 abr. 2020

Youtube Ferrer, Anna

47

dt. 21 abr. 2020

Youtube Font, Josefina

53

dt. 21 abr. 2020

Youtube Font, Rosa

45

dt. 21 abr. 2020

Youtube Friser, Jom

52

dt. 21 abr. 2020

Youtube González, Jordi - Chacón,
Carles

32

dt. 21 abr. 2020

Youtube Iglesias, Ramon

98

dt. 21 abr. 2020

Martín, Alexandre - Serra, Eva

26

dt. 21 abr. 2020

Youtube Mañoso, José

53

dt. 21 abr. 2020

Youtube Meseguer, Pol

48

dt. 21 abr. 2020

Youtube Momo, Azucena

38

dt. 21 abr. 2020

Youtube Montero, Francesc

30

dt. 21 abr. 2020

Navarro, Jesus

55

dt. 21 abr. 2020

Youtube Pagès, Vicenç

67

dt. 21 abr. 2020

Youtube Pajdak, Berni

97

dt. 21 abr. 2020

Youtube Palma, Montserrat

35

dt. 21 abr. 2020

Youtube Pau, Sònia

35

dt. 21 abr. 2020

Youtube Peres, Enric

31

dt. 21 abr. 2020

Youtube Pibernat, Ernest

32

dt. 21 abr. 2020

Youtube Porqueras, Carme

46

dt. 21 abr. 2020

Youtube Porqueras, Carme v1

14
95

dt. 21 abr. 2020

Youtube Porxas, Jordi

51

dt. 21 abr. 2020

Youtube Puig, Josep

29

dt. 21 abr. 2020

Youtube Puig, Manel

41

dt. 21 abr. 2020

Youtube Pujol, David

45

dt. 21 abr. 2020

Youtube Pujol, Enric - Art i exili

33

dt. 21 abr. 2020

Youtube Pujol, Enric – Diccionari

24

dt. 21 abr. 2020

Youtube Regidor de Cultura, Alfons
Martínez

99

dt. 21 abr. 2020

Youtube Relats, Vicenç

20

dt. 21 abr. 2020

Youtube Rodríguez, Àngel

32

dt. 21 abr. 2020

Youtube Roig, Marisa

127

dt. 21 abr. 2020

Youtube Sanchez, Maria

68

dt. 21 abr. 2020

Youtube Sanchki

101

dt. 21 abr. 2020

Youtube Seguranyes, Mariona

87

dt. 21 abr. 2020

Youtube Serna, Erika – Erato

56

dt. 21 abr. 2020

Youtube Serna, Erika – Kontos

113

dt. 21 abr. 2020

Youtube Serra, Eva

42

dt. 21 abr. 2020

Youtube Serra, Narcís

72

dt. 21 abr. 2020

Youtube Soldevilla, Joan Manuel

69

dt. 21 abr. 2020

YOUTUBE Teixidor, Anna

155

dt. 21 abr. 2020

Youtube Testart, Albert

42

dt. 21 abr. 2020

Youtube Tornero, Helena

75

dt. 21 abr. 2020

Youtube Torrent, Daniel

49

dt. 21 abr. 2020

Youtube Tremoleda, Joaquim

43

dt. 21 abr. 2020

Youtube Velaz, Anna Maria

42
96

dt. 21 abr. 2020

Youtube Vizcaíno, Xavier

51

dj. 23 abr. 2020

Youtube Sant Jordi 2020

90

dj. 23 abr. 2020

Virtual- Hora del conte

162

ds. 25 abr. 2020

Club de lectura infantil - 3r virtual

5

dl. 27 abr. 2020

Club de lectura Vespre virtual

10

dc. 29 abr. 2020

Youtube Magda Bosch comenta el full
de mà d'"Andorra" de Max Frisch
Youtube Magda Bosch recomana
"Poemes de l'alquimista" de Palau i
Fabre

27

dt. 5 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana
“Europa bull” de Jordi Oriol

46

dt. 5 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana la
poesia de Josep Sebastià Pons

30

dt. 5 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana “Les
extraordinàries aventures de
Francesc Pujols”

53

dv. 8 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana “El
president” de Thomas Bernhard

20

dv. 8 maig 2020

Youtube Magda Bosch ret homenatge a
les dones que sempre han
estat alpeu del canó

9

dv. 8 maig 2020

Hora del conte virtual

70

dl. 11 maig 2020

Youtube Magda Bosch recita "Que cap
tresor no val un cor"

57

dl. 11 maig 2020

Youtube Magda Bosch recita i recomana 58
"Salvatge cor" de Carles Riba

dl. 11 maig 2020

Xerrada Martí Gironell sobre Ken Follett.
Per Zoom

1200

dt. 12 maig 2020

Club de lectura de narrativa virtual.

9

dc. 13 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana
“Medea” d'Eurípides

15

dt. 5 maig 2020

32

97

Youtube Magda Bosch recomana
Rodoreda

33

dv. 15 maig 2020

Youtube Núria Bassagañas recomana
música de l'eBiblio

52

ds. 16 maig 2020

Youtube Homenatge a les dones de
Magda Bosch, amb poesia de
Dolors Baró

40

dt. 19 maig 2020

Club de lectura virtual de poesia

6

dv. 22 maig 2020

Hora del conte virtual

15

dl. 25 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana "La
teca", d'Ignasi Domènech

147

dl. 25 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana "Que
rebentin els actors", de Gabriel
Calderón

46

dt. 26 maig 2020

Youtube Magda Bosch recomana "El
Guepard" de Tomasi de
Lampedusa.

152

dc. 27 maig 2020

Youtube Cristina Jutge recomana "Una
altra vida, encara" de Theodor
Kallifatides

216

dl. 1 juny 2020

Llegir té premi

33

dl. 1 juny 2020

Youtube Magda Bosch recomana
"Teorema" de Pier Paolo Pasolini

74

dt. 2 juny 2020

Youtube Magda Bosch recomana "L'
Huracà" de Carme Montoriol

77

dj. 4 juny 2020

Youtube Magda Bosch recomana
Federico García Lorca

143

dv. 5 juny 2020

Youtube Magda Bosch recomana
"Silencis d'arena nua", de Lluís Bosch I
Ernest Pibernat

48

dv. 5 juny 2020

Hora del conte virtual

10

ds. 6 juny 2020

Club de lectura virtual de 4t

6

dl. 8 juny 2020

Club de lectura experimental

10
98

dv. 12 juny 2020

Escriure un llibre

12

dv. 12 juny 2020

Youtube Magda Bosch recomana
“Stabat Mater” d'Antonio Tarantino

38

dv. 19 juny 2020

Hora del conte virtual

6

dt. 30 juny 2020

206

dv. 3 jul. 2020

YOUTUBE Magda Bosch recomana
"Poesia Bàquica" d'Abu-Nuwàs
Hora del conte virtual

dv. 17 jul. 2020

Hora del conte virtual

8

dv. 31 jul. 2020

Hora del conte virtual

12

dl. 14 set. 2020

Club de lectura ACAE

7

dl. 14 set. 2020

Presentació llibre Joel Plazas

2

dc. 16 set. 2020

Presentació del llibre “L'ajuntament
explicat a les meves filles”

20

dv. 18 set. 2020

Presentació del llibre col·lectiu
“Estim(b)at Empordà”

14

ds. 19 set. 2020

Trobada Club de lectura de 6

9

dc. 23 set. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

8

dj. 24 set. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

11

dv. 25 set. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

7

dv. 25 set. 2020

Contes per a nadons (- 3 anys) Virtual
Instagram live
Hora del conte (+ 3 anys)

374

dl. 28 set. 2020

Presentació de la novel·la “Retorn al
paradís”, de Sílvia Vilacoba.

12

dt. 29 set. 2020

Taller per a joves tutelats: Relats de
vida, a càrrec de Versembrant

5

dc. 30 set. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

6

dc. 30 set. 2020

Videofòrum club social

7

dc. 30 set. 2020

Llegim amb l'Albertí, conferència a
càrrec de Xavier Albertí, director

107

ds. 26 set. 2020

11

24

99

artístic del TNC
dj. 1 oct. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca: Àlbum
digital

8

dv. 2 oct. 2020

Formació en TIC a la Biblioteca

6

dv. 2 oct. 2020

Petit Liceubib

9

dl. 5 oct. 2020

Mostra de llibres biblioteca Casa Fages

50

dl. 5 oct. 2020

Taller per a joves tutelats: Relats de
vida, a càrrec de Versembrant

4

dl. 5 oct. 2020

Club de lectura narrativa

17

dc. 7 oct. 2020

Presentació del poemari "Falç i
estrelles" de Pilar Parcerisas.

7

dj. 8 oct. 2020
dv. 9 oct. 2020

Taller: Maker. Aprenent amb Micro:bit
Youtube Magda Bosc i “Els ocells “
d'Aristofanes.

6
134

dv. 9 oct. 2020

Club de lectura fàcil

2

dv. 9 oct. 2020

Conferència ballada de Toni Jodar

45

dt. 13 oct. 2020

Videofòrum club social

7

dt. 13 oct. 2020

Presentació llibre “El Mont. Dessota un
cel” d'Ernest Pibernat

15

dc. 14 oct. 2020

Club de lectura Llegir el Teatre

19

dc. 14 oct. 2020

Taller: Maker. Aprenent amb Micro:bit

5

ds. 17 oct. 2020

Virtual Contes per a nadons (- 3 anys)

52

dl. 19 oct. 2020

Youtube Conferència d’Oriol Casadevall
a la Biblioteca de Figueres -LiceuBIB

128

dl. 19 oct. 2020

Youtube Edicions antigues d'obra de
Josep Carner del fons de la
Biblioteca de Figueres.

65

dl. 19 oct. 2020

Youtube Magda Bosc i "No hi ha lladre
que per bé no vingui" de Darío Fo

68

100

dl. 19 oct. 2020

Youtube Mostra de llibres del s. XVIII de
la biblioteca de la Casa Fages

71

dl. 19 oct. 2020

Club de poesia Carner – virtual

10

dc. 21 oct. 2020

Youtube Magda Bosc i "L'amant de
Picasso" d'Isabel-Clara Simó

60

dv. 23 oct. 2020
dl. 26 oct. 2020

Youtube Magda Bosc i "El Decameró"
61
Youtube Magda Bosc i el poema "La veu 46
de la terra" de Montserrat Cufí
i Adroher

dl. 26 oct. 2020

Club de lectura de narrativa virtual

15

dl. 26 oct. 2020

Virtual Club de lectura de vespre

13

Dm. 17 oct. 2020
dc. 28 oct. 2020

Virtual - Club de lectura juvenil
Virtual Club de lectura Llegir el Teatre

7
19

dv. 30 oct. 2020

Virtual Contes per a nadons (- 3 anys)

19

ds. 31 oct. 2020

Virtual Hora del conte (+ 3 anys)

70

dl. 2 nov. 2020

Mostra “Dune, Arrakis, Planeta Desert”

10

dt. 3 nov. 2020

Virtual - Club de lectura narrativa

18

dv. 6 nov. 2020

Virtual - Club de lectura fàcil

3

ds. 7 nov. 2020

Virtual - Club de lectura infantil 5è

4

dl. 9 nov. 2020

Virtual Club de lectura Liceubib: La
Traviata, de Verdi.

31

dt. 10 nov. 2020

Youtube Magda Bosc i "Monroe-Lamarr"
de Carles Batlle

51

Dm. 11 nov. 2020

Club de lectura Llegir el Teatre - Sessió
virtual

15

dv. 13 nov. 2020

Contes per a nadons (- 3 anys) - Sessió
virtual

143

ds. 14 nov. 2020

Youtube Hora del conte

143

Ds. 14 nov. 2020

Club de lectura infantil 6è

6

dt. 17 nov. 2020

Club de lectura de poesia

11
101

dc. 18 nov. 2020

Streaming - Sessions LP. FMB. Cala
Vento

31

dv. 20 nov. 2020

Club de lectura fàcil

3

ds. 21 nov. 2020
dt. 24 nov. 2020
dc. 25 nov. 2020

Club de lectura infantil 4t
Club de lectura juvenil - Virtual
Youtube Magda Bosc i "El laberint del
món" de Marguerite Yourcenar

5
7
40

dc. 25 nov. 2020

Llegir el Teatre – Virtual

15

dj. 26 nov. 2020

Biblioteques amb DO edició virtual. A les
dones ens agrada més suau? Vi
entre amigues

dv. 27 nov. 2020

Contes per a nadons (- 3 anys) – Virtual

95

ds. 28 nov. 2020

Hora del conte (+ 3 anys) -Virtual

26

dl. 30 nov. 2020

Club lectura novel·la virtual

15

dl. 30 nov. 2020

Club de lectura de vespre virtual

15

dt. 1 des. 2020

Mostra Carner

50

dt. 1 des. 2020

Youtube Magda Bosc recita "Serrabona"
de Josep Sebastià Pons

42

dt. 1 des. 2020

Club de lectura narrativa virtual

10

dc. 2 des. 2020

Sessions LP / 78 RPM. Carles Pujol

36

dc. 2 des. 2020

Biblioteques amb DO edició virtual.
Emprenedores del Vi, coneix els
models femenins del sector viticultor.

dv. 4 des. 2020

Youtube Magda Bosc i "Les cartes" de
Víctor Català

141

dv. 4 des. 2020

Club de lectura fàcil virtual

2

ds. 5 des. 2020
dv. 11 des. 2020

Club de lectura infantil 5è virtual
Youtube Visita de Jaume Coll, comissari
de l'Any Carner.

9
21

dv. 11 des. 2020

Virtual - Contes per a nadons (- 3 anys)

68

102

Ds. 12 des. 2020

Club de lectura infantil 6è virtual

7

dl. 14 des. 2020

Club lectura Llegir el teatre virtual

28

dt. 15 des. 2020

Club de lectura de poesía virtual

7

Dm. 16 des. 2020

SESSIONS LP / 78 RPM. Jaume Pla
(Mazoni)

33

dj. 17 des. 2020

Virtual La Muga Caula / Finariada
Youtube Presentació del poemari
"Superfícies" de Jordi Pla Planas

315
73

dv. 18 des. 2020

Club de lectura fàcil virtual

2

ds. 19 des. 2020

Club de lectura infantil 4t virtual

5

ds. 19 des. 2020

Virtual - Hora del conte (+ 3 anys)

12

dl. 21 des. 2020

Audició comentada de "La Traviata" amb 61
Miquel Alsina, en streaming

dl. 21 des. 2020

Club de lectura de vespre virtual

12

dt. 22 des. 2020

Club de lectura juvenil
virtual
Youtube Desitjos de bones festes des
de la Biblioteca de Figueres

6

dc. 23 des. 2020

30

103

ANNEX II Els més prestats

Els més prestats 2020. Ficció

Els més prestats 2020. Cinema d'adults

Els més prestats 2020. Cinema infantil
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Els més prestats 2020. Coneixement Col·lecció Local

Els més prestats 2020. Ficció Col·lecció Local

Els més prestats 2020. Còmic adults

Els més prestats 2020. Còmic infantil
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Els més prestats 2020. Coneixement infantil

Els més prestats 2020. Coneixement

Els més prestats 2020. Famílies

Els més prestats 2020. Ficció infantil
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Els més prestats 2020. Ficció juvenil

Els més prestats 2020. Música adults

Els més prestats 2020. Música infantil

Els més prestats 2020. Revistes
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ANNEX III Biblioteca als mitjans
La biblioteca als mitjans (2020)
2020-01-14. “L'entrevista: «M'agradaria veure dues biblioteques a la ciutat de
Figueres»". Hora Nova.
https://www.bibgirona.cat/assets/documents/000/384/979/14.01.20_M_agradari
a_HN_p._16-17.pdf
2020-01-14. “Nova proposta cultural a la Biblioteca Fages de Climent”. Hora
Nova.
https://www.bibgirona.cat/assets/documents/000/384/982/14.01.20_Nova_prop
osta_cultural_HN_p._25.jpg
2020-01-21. “Inés Padrosa aprofundeix en els còdexs de Sant Pere”. Empordà.
2020-01-21. “Repàs a documents històrics de l’església de Sant Pere”. Hora
Nova.
2020-01-28. “Narcís Garolera, sens pèls a la llengua”. Empordà.
2020-01-28. “BibliotecAE”. Empordà.
2020-01-28. “La biblioteca munta un taller de dos dies de narrativa
periodística”. Empordà.
2020-02-11. “Presentació: «Los niños que salvaron la música»”. Hora Nova.
2020-02-18. “Apropen la viola de roda al públic amb una xerrada i un concert a
Figueres”. Empordà.
2020-02-25. “La viola de roda desperta molt d’interès entre el públic figuerenc”.
Empordà.
2020-02-25. “Música: Classe de viola de roda a la biblioteca”. Hora Nova.
2020-03-03. “BibliotecAE”. Empordà.
2020-03-10. “Maria Mercè Cuartiella torna amb un nou recull de contes”.
Empordà.
2020-03-17. “Nova documentació al fons Anglada”. Empordà.
2020-03-17. “La cultura tanca, però no s’atura i ofereix continguts en línia”.
Empordà.
2020-04-21. “Sant Jordi 2020: propostes de lectura”. Empordà.
2020-06-02. “La Biblioteca de Figueres inventaria el fons epistolar històric per
fer-lo accessible a les xarxes”. Empordà.
https://www.emporda.info/cultura/2020/06/02/biblioteca-figueres-inventariafons-epistolar/466838.html
2020-09-02. “La Biblioteca Fages de Climent: Un espai par a la cultura, una
opció de lleure i un centre d’informació”. Mira’m.
https://issuu.com/miramrevista/docs/revista_miram_243
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2020-09-24. “Figueres instal·larà una coberta fotovoltaica d'autoconsum a la
Biblioteca”. Empordà. https://www.emporda.info/comarca/2020/09/24/figueresinstallara-coberta-fotovoltaica/475738.html
2020-09-29. “Xavier Albertí dona el tret de sortida a la temporada dels clubs de
lectura”. Empordà.
https://www.bibgirona.cat/assets/documents/000/400/912/29.09.2020_Xavier_A
lbert%C3%AD_dona_el_tret_de_sortida_a_la_temporada_dels_clubs_de_lectu
ra_EMP_p._43.jpg
2020-09-29. “L’edifici de la biblioteca tindrà una coberta fotovoltaica”. Hora
Nova.
https://www.bibgirona.cat/assets/documents/000/400/913/29.09.20_L_edifici_de
_la_biblioteca_tindr%C3%A0_una_coberta_fotovoltaica.jpg
2020-10-27. “La biblioteca de Figueres passa en línia part de les activitats”.
Empordà.
2020-11-03. “La biblioteca de Figueres dedica una mostra a F.Herbert”.
Empordà.
2020-11-17. “La biblioteca de Figueres incentiva el gust per la lectura dels
infants amb lots sorpresa”. Empordà.
2020-11-17. “La Biblioteca Fages de Climent participa en el projecte 78 RPM”.
Hora Nova.
2020-11-24. “Biblioteques i museus sense actes presencials, de moment”.
Empordà.
2020-11-24. “Biblioteques ofereix el servei «Fanàtics de l’opera i el teatre»”.
Empordà.
2020-11-24. “Com explicar la política municipal als fills”. Hora Nova.
2020-12-01. “La biblioteca es cobrirà amb panells solars d’autoconsum”.
Figueres capital : butlletí d'informació municipal.
2020-12-08. “Carles Pujol dedica la sessió LP del cicle 78RPF al bateria de
Sangtraït”. Empordà.
2020-12-25. “La virtualitat ha estat la nostra gran aliada”. La República.
https://www.lrp.cat/reportatges/article/1898348-la-virtualitat-ha-estat-la-nostragran-aliada.html

LA BIBLIOTECA DE FIGUERES A RÀDIO VILAFANT
Dimecres 7 d’octubre de 2020
Els Clubs de Lectura – Cristina Jutge
https://www.radiovilafant.net/biblioteca/
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Dimecres 14 d’octubre de 2020
Parlem de literatura i òpera arran del club musical i de lectura #LiceuBib – Nati
Vilanova
https://www.radiovilafant.net/literaturaiopera/
Dimecres 21 d’octubre de 2020
La secció de música de la biblioteca – Núria Bassagañas
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QMBIBLIOTECA%2021%20OCTUBRE%202020~0.mp3
Dimecres 28 d’octubre de 2020
Propostes per a joves i Hores del Conte - Albert Carol
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QM-BIBLIOTECA%20%2028%20OCTUBRE~0.mp3
Dimecres 4 de novembre de 2020
Els serveis de la Biblioteca amb les darreres restriccions COVID-19 i l’eBiblio Maria Lluïsa
https://www.radiovilafant.net/ebiblio/
Dimecres 11 de novembre de 2020
Prescripció lectora a càrrec de Cristina Jutge
https://www.radiovilafant.net/bibliotecaaconsella/
Dimecres 18 de novembre de 2020
Foment de la música a les biblioteques. 78 RPM amb Cala Vento – Núria
Bassagañas
https://www.radiovilafant.net/cala-vento/
Dimecres 25 de novembre de 2020
Lletres i vins, les noves propostes de Biblioteques amb DO – Nati Vilanova
https://www.radiovilafant.net/lllibresivi/
Dimecres 16 de desembre de 2020
Arran de la presentació de la programació d’activitats de Figueres Cultura, Nati
Vilanova parla de les activitats previstes a la biblioteca pels propers mesos.
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https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QMBIBLIOTECA%20FIGUERES%2016%20DESEMBRE%202020~0.mp3

ANNEX IV Legislació i protocols relacionats amb la gestió de la
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
•

Decret 2020LLDC001583, de 13 de març, referent al Pla de contingència
del coronavirus de mesures de prevenció per minimitzar els riscos de
propagació i contagi del Coronavirus (COVID-19) entre la ciutadania de
Figueres. Aquest decret ordena el tancament de diversos edificis
municipals, entre els quals hi ha la Biblioteca.

•

Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves
mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2 E Departament de Salut resol el tancament dels centres i serveis
al públic del Sistema Bibliotecari de Catalunya.

•

Decret de l’Ajuntament de Figueres, de 14 de març, de mesures de gestió
ordinària dels serveis

•

Recomanacions per a la recuperació progressiva de la prestació dels
serveis bibliotecaris al Sistema de Lectura Pública de Catalunya (fases 1
i 2) 22 de maig de 2020

•

Protocol de reobertura de la Biblioteca Decret 2020LLDC002156, de 25
maig de 2020

•

Recomanacions
per
al
desenvolupament de
la
fase
3
(Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad)

•

Actualització
del
Protocol
de
la
biblioteca
Decret2020LLDC002780, 18 de juny de 2020

•

Plans de represa del sector cultural Biblioteques (3 juliol de 2020)

•

Protocol per a la represa Biblioteca setembre 2020

•

Resolució SLT 254672020, de 15 d’octubre

•

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen
i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la

en

fase

3
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contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
•

RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya Es podran dur a terme els serveis habituals de les biblioteques
amb una limitació del 50 % de la capacitat màxima en condicions normals:
servei de préstec i retorn de documents, accés directe a les col·leccions,
ús de les sales de lectura i estudi, ús dels ordinadors, etc. L’article 11.2
indica que els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions,
les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i
limiten l'aforament al 50% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais
es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic (sí
virtuals). Excepcionalment, sí que es poden dur a terme activitats
educatives programades per als centres educatius i adreçades als grups
de convivència escolar i les activitats d'intervenció socioeducativa per a
l'atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats
especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa
i centres oberts) d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats
pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa
relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció
de la salut.
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ANNEX V Fases
26 de maig. Reobertura de la biblioteca: FASE 1.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=433
- PRÉSTEC (amb reserva i cita prèvia)
- DEVOLUCIONS
- CONSULTA BIBLIOGRÀFICA
HORARI: dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9.30 a 13.30h / dimarts i
dijous de 15.30 a 19.30h.

8 de juny. Ampliem serveis: FASE 2.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=435
- PRÉSTEC (amb reserva i cita prèvia)
- DEVOLUCIONS
- ÚS D'ORDINADORS DE LA BIBLIOTECA (amb cita prèvia)
- CONSULTA BIBLIOGRÀFICA
HORARI: dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9.30 a 13.30h / dimarts i
dijous de 15.30 a 19.30h.

18 de juny. FASE 3.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=436
- PRÉSTEC (amb reserva i cita prèvia)
- DEVOLUCIONS a la bústia de retorn (restarà tancada els caps de setmana i
dies festius)
- 6 ORDINADORS DE LA BIBLIOTECA (amb cita prèvia)
- 34 PUNTS DE LECTURA ( 8 a la 1a planta i 26 a la 2a planta)
- CONSULTA BIBLIOGRÀFICA
HORARI: dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 9.30 a 13.30h / dimarts i
dijous de 15.30 a 19.30h.
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15 de juliol. Es restableixen tots els serveis.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=439
S'ofereixen tots els serveis habituals de la biblioteca amb les condicions de
seguretat bàsica: mascareta, higiene i distància de seguretat.
HORARI: de dilluns a divendres, matins de 9.30h a 13.30h i tardes de
15.30h a 19.30h.
30 d’octubre. Noves restriccions.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=447
Serveis: PRÉSTEC (amb reserva i cita prèvia), CONSULTA
BIBLIOGRÀFICA (per correu electrònic), DEVOLUCIONS.
HORARI: De dilluns a divendres 9.30 - 13.30h / 15.30 a 19.30h Dissabtes:
10 – 13.30 h.

23 de novembre. Reprenem serveis.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Noticia/NoticiaInfo.aspx?NoticiaOID=449
Serveis habituals de les biblioteques amb una limitació del 50 %.
No es poden realitzar activitats culturals amb assistència de públic.
HORARI: De dilluns a divendres 9.30 - 13.30h / 15.30 a 19.30h Dissabtes:
10 – 13.30 h.
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