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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 47043
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 44 hores
d’obertura setmanals.
Des de la biblioteca seguim treballant a l’entorn de quatre eixos: el foment de
l’hàbit i competència lectora; facilitar l’accés a la informació, cultura i
coneixement; donar suport a l’aprenentatge i formació continuada; ser un espai
comunitari.
L’ús que fan els ciutadans de la biblioteca ha anat canviant els darrers anys i més
encara amb la pandèmia de la COVID-19.
Al llarg de l’any s’ha normalitzat la presencialitat, tant en les visites d’usuaris com
en les programacions d’activitats. Tal com es veurà descrit en aquesta memòria
d’activitats, la Biblioteca ha recuperat bona part dels usuaris, activitats i serveis
d’abans de l’arribada de la COVID-19.
El funcionament s’ha vist menys alterat que l’any anterior, tot i que no cal oblidar
que comencem el 2021 amb confinament municipal, aforament del 50%, la
suspensió d’actes culturals presencials a la biblioteca fins el mes de març i la
quarentena -cada vegada més curta- dels llibres. El maig es van eliminar les
reserves prèvies i les quarantenes, es va recuperar la consulta de diaris, etc. El
setembre es va recuperar certa normalitat que es va veure alterada per l’arribada
de la variant Òmicron.
Des de la biblioteca posem en valor la nostra aportació en la transformació digital
de la societat, reflectida en l’alt augment d’usuaris actius de wifi i l’evolució
positiva del préstec digital.
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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XIFRES

Superfície útil d'ús bibliotecari
(m2)
Total de fons (volums)

Hores obertura/any

Dies d’obertura

2021

2020

2019

1.362

1.362

1.362

122.021

124.703

121.940

2.102

1.568

2.040

283

227

282
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1. PROMOCIÓ DE LA LECTURA I LA COL·LECCIÓ
Al llarg del 2021 s’ha donat continuïtat a la promoció de la lectura entre la
ciutadania i, a banda de fomentar la lectura com a fet individual, es programa un
ampli ventall d’activitats de dinamització lectora.

Els clubs de lectura
Al llarg del 2021 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.
Les trobades dels mesos de gener i febrer de 2021 tenen format virtual degut a
les restriccions imposades arran de la COVID-19 i a partir del mes de març es
reprenen les sessions presencials observant les mesures de seguretat i duent a
terme un control d’assistència.
Els clubs de lectura de narrativa i “Llegir el teatre” coordinats per Magda
Bosch, es realitzen simultàniament amb format presencial i en línia, per tal de
8

donar les màximes facilitats de participació a les persones grans que hi prenen
part. Així mateix, aquests clubs compten amb una introducció a l’obra en format
vídeo a càrrec de la dinamitzadora del club, que es pot visualitzar per mitjà del
canal YouTube de la biblioteca.
També es fa ús de grups de whatsapp per tal de fer arribar informacions relatives
als clubs de lectura i mantenir una relació més propera amb els usuaris.
Com a novetat d’enguany, pel que fa al Club de lectura d’Òpera impulsat pel
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i que fins ara es feia amb
el Gran Teatre del Liceu (LiceuBib), s’amplia amb la col·laboració de la Fundació
Òpera Catalunya (FOC), fet que permet gaudir de conferències i assistir a l’òpera
amb molts avantatges, fins i tot a Figueres que el mes d’octubre va programar Il
Barbiere di Siviglia, una producció de la FOC.
Aquest club de lectura combina la lectura de textos literaris en què han estat
basades algunes òperes amb xerrades/audicions a càrrec d’experts. Enguany es
va llegir una selecció d’Els Contes de Hoffmann, Otello, de Shakespeare i
Poemes de guerra, de Wilfred Owen.
L'assistència al Liceu va ser impossible per les dificultats generades per la
pandèmia. Estava previst anar-hi el mes de maig a veure la producció
Tannhäuser, de Wagner, però el Liceu la va haver de cancel·lar. Per seguir amb
el programa LiceuBib, Pol Avinyó es va traslladar a Figueres a fer la conferència
sobre l'òpera Otello, que vam visionar també a l’Auditori Caputxins donat que a
la sala d’actes de la Biblioteca no comptàvem amb les distàncies i aforaments
adequats.
El club de lectura fàcil ha canviat significativament aquest any ja que s’hi han
inscrit dos nous usuaris que han patit un ictus. Per a aquestes noves
incorporacions hem preparat uns exercicis de comprensió lectora que ajuden
aquestes persones a recordar el què han llegit. La realització d’aquests exercicis
contribueix a exercitar la memòria i millorar-la. La resta de participants del club
són persones de fora de Catalunya i de fora d’Espanya que volen millorar el seu
nivell de català, tant a nivell de comprensió com de parla.
La diversitat dels assistents ha enriquit molt les sessions ja que els uns ajuden
els altres. Les persones que han patit l’ictus expliquen les paraules que no
entenen als que volen millorar el català i a la vegada els no catalanoparlants
ajuden els seus companys amb la seva paciència i el seu recolzament pels
avenços que fan.
Els clubs de lectura infantils també pateixen certs canvis en aquest curs. Es
torna a oferir el club de lectura de 3r, tot i així, aquest es fusiona amb l’alumnat
de 4rt de primària que ja feia ús del servei. Els clubs de 5è i 6è encara es fan per
separat però la intenció és unificar-los de cares al curs 2022-2023. D’aquesta
manera, el proper curs s’oferirà un club infantil pels alumnes de cicle mitjà i un
pels alumnes de cicle superior.
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Hem detectat tres escoles de Figueres que no tenen (ni han tingut) representació
en els clubs de lectura: CEIP Anicet de Pagès i de Puig, CEIP Josep Pous i
Pagès i Escola Amistat Comunitat d’aprenentatge.
Per acabar, s’ha detectat un descens del nivell de comprensió lectora dels
assistents al club de 5è.
Una altra iniciativa vinculada al Clubs de Lectura, és la trobada de Club de
Lectura que té lloc el 13 de juliol al Museu del Joguet de Catalunya per comentar
la novel.la Les cuques de Julià Guillamon. Una activitat que s’organitza comptant
amb la complicitat del Museu de Joguet amb motiu de l’exposició de cuques que
té lloc coincidint amb la trobada en la que hi participa el mateix Julià Guillamon.

Club de Lectura a l’entorn de “Les cuques” al Museu del Joguet de Catalunya amb Julià Guillamon
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Al llarg del 2021 s’han realitzat un total de 104 trobades (24 de virtuals o mixtes)
que han comptat amb l’assistència de 1.415 persones.

Clubs de Lectura Infantils

Club de Lectura Juvenil en línia i presencial

Club de Lectura de Poesia
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Autores, autors i especialistes convidats a participar als Clubs de
Lectura
Com queda palès en la programació dels Clubs de Lectura, des de la Biblioteca
es convida regularment a escriptores i escriptors a participar a les tertúlies
literàries on es comenta la lectura de la seva obra, promovent l’intercanvi
d’opinions entre autors i lectors, així com una experiència de lectura més
completa pels integrants del club.
Així, al llarg del 2021 han passat pels diversos clubs de lectura de la biblioteca:
Dolors Udina, M. Mercè Cuartiella, Núria Esponellà, Jaume C. Pons Alorda, La
Funcional Teatre, Anna M. Velaz, Daniel Genís, Clara Valero, Caterina
Casanovas, Francesca Masclans, Jaume Radigales, Albert Ferrer Flamarich
(Fundació Òpera Catalunya), Pol Avinyó (Gran Teatre del Liceu) i Carles Duarte.

Conferència d’Albert Ferrer Flamarich, CL Òpera
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Tertúlia amb Carles Duarte, CL de Poesia

Intervenció de la companyia La Funcional al Cl Llegir el Teatre

Tertúlia amb Jaume Pons Alorda, CL Experimental
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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 el dimecres 29 de setembre,
l’encarregat de dur-la a terme ha estat el periodista cultural especialitzat en
literatura i música, David Guzman, que ens va encomanar les ganes de llegir a
través d'una xerrada on es repassen un bon grapat de lectures recomanables.
David Guzman dirigeix i presenta dos programes setmanals de literatura a
Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda i L’irradiador (iCat FM), compartint amb tothom
qui el vulgui escoltar les seves habilitats per a prescriure lectures.
La conferència de David Guzman es pot veure al Canal Youtube de la Biblioteca
de Figueres.

Acte inaugural Clubs de Lectura 2021-2022
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El setmanari Empordà es fa ressò de la participació de
David Guzman a l l’acte inaugural dels Clubs de Lectura 2021-2022

Clubs de lectura externs
Durant el 2021 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 2021 s’ha
realitzat suport en la part final del curs 2020-2021 i s’ha iniciat el curs 2021-2022.
Aquests són els clubs amb els que hem col·laborat:
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Entitats:
ACAE, Fundació Vergés Ginjaume i Associació Família i Salut.

Centres educatius:
CFA Tramuntana (Escola d’Adults del Centre Penitenciari), Escola Lluís Maria
Vidal (Agullana), Escola Anicet de Pagès, Escola Carme Guasch, Escola Cor de
Maria, Escola del Far d’Empordà, Escola Joaquim Cusí, Escola Josep Pallach,
Escola Tramuntana (Pont de Molins), Escola Josep Ribot i Olivas (Vilamalla),
Escola Pous i Pagès, Institut de Cadaqués, Institut Cendrassos, Institut Narcís
Monturiol, Institut Olivar Gran, Institut Francesc Cambó i Batlle (Verges) i Institut
de Vilafant.
A partir del mes de setembre, diferents escoles i instituts han reprès l’organització
de grups de lectura, aturats a causa del COVID-19.
A part dels lots per a clubs de lectura, molts dels centres educatius també opten
per fer-nos demanda de fons específic o tries de llibres per edats. Un servei que
afavoreix el treball per projectes o l’oferta de lectura a l’aula.
Pobles:
Agullana, Albanyà, l’Armentera, Cabanes, Darnius, Lladó, Riumors, Sant Pere
Pescador i Vilamaniscle.
Durant l’any 2021 hem continuat amb un elevat nombre de demandes pel suport
dels clubs de lectura. Com cada any hi ha hagut algunes baixes (Fundació Clerch
i Nicolau, Espolla, Institut Deulofeu,...) i algunes altes (Escola d’Agullana, Pont
de Molins i Vilamalla,...).

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). Durant el 2021 s’han programat 28 activitats amb un total de 45 sessions,
comptant que les de nadons són dobles.
La situació creada per la COVID-19 ens ha obligat a programar 7 sessions de
nadons i 5 hores del conte en format virtual (les que tenen lloc entre gener i
març), que es poden visualitzar a través del nostre canal de Youtube. En cap
cas, hem anul·lat sessions, oferint la possibilitat als contacontes de mantenir la
seva feina alhora que oferint als usuaris l’oportunitat de seguir gaudint de les
activitats.
Les activitats s’ha continuat oferint amb cita prèvia i amb aforament limitat,
sempre seguint la normativa de cada moment.
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Les Hores del Conte (+ 3 anys), dins el marc d’una biblioteca més inclusiva, han
comptat amb la col·laboració de l’Associació Gironina de Sords i la presència
d’un intèrpret de llengua de signes (LSC).
Les activitats presencials han comptat amb 682 assistents, mentre que les
activitats virtuals han tingut 640 visualitzacions.

Hora del conte amb intèrpret en llengua de signes catalana
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Petit LiceuBib
Comptant amb la col·laboració del Servei de Biblioteques i el Liceu, el dissabte
13 de febrer organitzem un taller virtual interactiu d’iniciació al món de l’òpera per
a nens i nenes a partir de 6 anys.
Sota el títol Vols descobrir com es munta una producció d’òpera? la divulgadora
musical María José Anglés de Musicològics, explica tots els secrets del món de
l’òpera.
Aquest taller va substituir el d’ El monstre del Laberint, programat inicialment,
però el Liceu va cancel·lar l’espectacle. El taller el portà a terme M.José Anglès,
Musicològics.

Activitat Petit LiceuBib en línia

18

Presentacions de llibres
Al llarg del 2021 tenen lloc nombroses presentacions de llibres, malgrat que
aquestes no es reprenen fins el mes de març i al llarg dels mesos següents en
ocasions cal ajornar-les i/o realitzar alguns canvis per motius relacionats amb la
pandèmia.
Al llarg del 2021 hem comptat amb noms destacats com els de Vicenç Villatoro,
Ramon Alcoberro, Joaquim Nadal, Víctor García-Tur (Premi Sant Jordi 2021) o
Joan-Lluís Lluís (Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2021), tanmateix,
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 de llibre “La Casa dels avis” de Vicenç Villatoro
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Presentació de la novel.la “Junil a les terres dels bàrbars” de Joan-Lluís Lluís

Presentació del llibre “Girona, 1939: porta de l'exili: Escrits del final de la Guerra Civil” coordinat per Joaquim Nadal

20

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
diferents formats i temàtiques, disponibles en català, castellà, francès, anglès,
alemany, etc.

Aparadors culturals
Els aparadors culturals són també una manera de promoure la lectura sobre
temàtiques i autors i autores en concret, i solen respondre a efemèrides literàries,
dates assenyalades, actes de ciutat, seccions concretes de la col·lecció,
obituaris… A cada planta de la biblioteca poden trobar-s’hi aparadors culturals
relacionats amb la part de la col·lecció que li és pròpia.
El 2021 es creen, entre altres, aparadors per a commemorar l’Any Felícia Fuster,
el bicentenari del naixement de Fiódor Dostoievski o el centenari del naixement
de Patricia Highsmith, tanmateix, també n’hi ha de relacionats amb iniciatives
culturals de la ciutat com ara un aparador dedicat a l’amistat que uní a Federico
García Lorca amb Salvador Dalí (vinculat a l’espectacle al Teatre Jardí del 5 de
novembre organitzat pels Amics del Museu Dalí) o l’aparador dedicat a Stanley
Kubrick en relació a la Setmana Kubrick organitzada per Figueres a Escena.
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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. Destaquem aparadors com el realitzat
amb motiu de Sant Jordi, calendari d’advent, 8 de Març…

Calendari d’Advent de la Sala Infantil

L’habitual Calendari d’Advent de la Sala Infantil, a banda ser un aparador de
llibres recomanat, és també un sistema de prescripció lectora a través del qual
es comparteixen ressenyes de llibres (al mateix aparador i a través de les xarxes
socials de la biblioteca), per tal d’orientar a les famílies en la tria de contes i llibres
de cares a les festes de Nadal.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/Calendarid'AdventGUIAC
OMPRIMIDA.pdf

22

Iniciatives de foment de la lectura per a infants i joves
A l’estiu, tota bíblio viu!
Des del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, juntament amb una
comissió de treball creada per biblioteques participants del grup CLER (Salt,
Vidreres, Cassà de la Selva, Llagostera, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis)
s’organitza la primera edició de “Quadern d’estiu: A l’estiu, tota bíblio viu!”
Repartim quaderns entre usuaris de 9 a 12 anys. Tots els participants el poden
omplir durant l’estiu, solucionant els exercicis i propostes didàctiques al voltant
del món de la biblioteca.
Amb l’entrega del quadern s’aconsegueix una camiseta de regal i, entre tots els
participants es sorteja un lot de llibres.
39 inscrits, 13 dels quals fan entrega del quadern completat.

Llegir té premi
Del 28 de juny al 29 d’agost, el Departament de Cultura promou la sisena edició
del projecte “Llegir té premi” per a joves de 8 a 16 anys, en què els participants,
mitjançant la plataforma que porta el mateix nom del projecte, poden escollir
entre més de 900 lectures, fer-ne la lectura i guanyar punts omplint els
qüestionaris de cada capítols.
Els participants amb més punts, aconsegueixen premis (rellotges intel·ligents,
lots de llibres i premis virtuals), tot i que el projecte es centra en promoure el gust
per la lectura.
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S’hi inscriuen 7 usuaris de la nostra Biblioteca que segueixen activament les
lectures i activitats proposades. Podem destacar que tres d’ells van rebre premis
per la seva participació i bon ritme de lectura.
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
Des de la Biblioteca es realitzen tant propostes culturals de caire literari, com
iniciatives que volen apropar les usuàries i usuaris a matèries i disciplines que
també són representades al fons bibliogràfic de la biblioteca. Així, s’acostumen
a organitzar diversos cicles i conferències entorn al cinema, la filosofia, la ciència,
la dansa…

Activitats literàries
Al llarg del mesos de gener, febrer no es programen activitats d’aquest tipus a
causa de la situació pandèmica i el mes de març es reprenen de manera gradual,
el dia 3 s’ofereix Víctor Català comentada, una proposta que es realitza en línia
a càrrec de Miquel Martín i Olga Cercós. Es tracta d’un recorregut per la vida i
obra de Víctor Català amb la voluntat d'acostar, de manera amena i
engrescadora, l'obra d'aquesta escriptora empordanesa al gran públic. Una
activitat que s’emmarca dins els actes del Dia Internacional de les Dones 2021.
D’altra banda, al llarg del 2021 es celebren diverses iniciatives per celebrar l’Any
Felícia Fuster, com ara A dins, a fora. Felícia Fuster (Barcelona, 1921- París,
2012), una mostra de petit format iniciativa de la Institució de les Lletres
Catalanes, que es pot veure a la Biblioteca de Figueres del 15 de setembre al 6
d’octubre i repassa les etapes vitals, literàries i artístiques de Felícia Fuster.
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El 20 de setembre té lloc la conferència Visc en exili damunt les paraules, una
conferència sobre Felícia Fuster, a càrrec de Lluïsa Julià, comissària de l'Any
Felícia Fuster. I el 23 de setembre té lloc Només el gran desert dels telegrames
muts. Dues poetes reciten Felícia Fuster. Amb Blanca Llum Vidal i Tònia Passola,
poetes, i l’acompanyament musical de Laura Pastor.

Conferència sobre Felícia Fuster, a càrrec de Lluïsa Julià

Només el gran desert dels telegrames muts. Dues poetes reciten Felícia Fuster.

Així mateix, es commemora l’Any Teresa Juvé amb la mostra 100 anys del
naixement de Teresa Juvé i Acero, pedagoga i escriptora que promoguda per la
Institució de les Lletres Catalanes, es pot veure a la Biblioteca del 15 de
novembre al 2 de desembre. A més, un dels clubs de lectura de la Biblioteca
llegeix i comenta La comèdia dell arte sota sospita de Teresa Juvé i Acero.
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Dins els diversos actes duts a terme, destaquem activitats com la del 14
d’octubre, "Tot canta o brunz en el món" Recital de poesia de Víctor Català amb
música de Narcisa Freixa amb Anna Casas (veu) i Carme Ubach (arpa), una
proposta per descobrir els múltiples registres de la poesia de Caterina AlbertVíctor Català (l’Escala 1869-1966), la part menys coneguda de la seva obra, en
diàleg amb la música de la compositora i pedagoga Narcisa Freixas (Sabadell
1859-Barcelona 1926).

Tot canta o brunz en el món" Recital de poesia de Víctor Català

En el marc de les efemèrides del 2021, el 18 de novembre commemorem el
centenari del naixement de Patricia Highsmith, autora cabdal en la història de la
literatura contemporània i un referent del gènere negre i de suspens amb la
xerrada: Ripley, la millor creació de Patricia Highsmith? a càrrec de Sebastià
Bennasar. Mentre que el 2 de desembre amb motiu del bicentenari del naixement
de Dostoievski, té lloc una xerrada sobre Fiódor Dostoievski, a càrrec de Miquel
Cabal Guarro, traductor de literatura russa al català, amb la participació de Raül
Garrigasait, President de La Casa dels Clàssics, per presentar la col·lecció
Bernat Metge Universal, una col·lecció de clàssics universals, en edicions
rigoroses i adreçades al gran públic.
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Dansa
El mes de juliol té lloc una nova edició del “Figueres es MOU”, festival de la ciutat
amb el qual la biblioteca porta anys teixint complicitats, i el dijous 1 de juliol,
donant continuïtat a la línia de divulgació de la història de la dansa iniciada en
anys anteriors, es programa Transmissions: Conferència Ballada sobre danses
urbanes de Guille Vidal-Ribas i Javi Casado.
Una conferència-espectacle que combina música, audiovisuals, paraula i
moviment en viu per a explicar les danses urbanes en totes les seves dimensions
i que va comptar amb molt bona acollida per part del públic assistent.

Transmissions: Conferència Ballada sobre danses urbanes

Biblioteques amb DO
El mes de juny, gràcies a la col·laboració amb el Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya, es reprenen les activitats de manera presencial de
Biblioteques amb DO que mariden propostes culturals amb els vins de la DO
Empordà. En aquesta edició, en el seu afany de recórrer la diversitat de les
facetes de la cultura del vi, es posa l'accent en la representació del món del vi en
l'art.
Dissabte 5 de juny, té lloc una visita i tast de vins al celler Vinyes dels Aspres de
Cantallops, una visita dual en la qual l’enòleg David Molas dona a conèixer la
manera de fer i l’essència de Vinyes dels Aspres, i l’escultor Pep Admetlla explica
les intervencions escultòrico-arquitectòniques i de disseny industrial que de
manera recent han transformat el celler. El dijous 10 de juny, té lloc la
conferència Els vins de Gala del diví a càrrec de Juliette Murphy conservadora
de la Fundació Gala- Salvador Dalí. Dilluns 14 de juny, l’editora Montse Serra
presenta la col·lecció Envinats de Vibop Edicions, l’escriptor Miquel Martín
comenta el llibre Vinyoli trasbalsa la bellesa com el vi, i tot seguit té lloc la
presentació dels vins del Celler Espolla. El dijous 17 de juny, l’historiador de l’Art
Oriol Gasulla ens ofereix la xerrada Vinyes entre vitrines: el món del vi en la
col·lecció dels museus d’art catalans i al Museu de l’Empordà, que es
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complementa amb la participació d’Eduard Bech, Director del Museu de
l’Empordà, per donar a conèixer algunes de les obres de la col·lecció del museu
que estan relacionades amb la temàtica del vi i que tenen un especial interès.
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Hacmoriada
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. Gràcies a les donacions de llibres sobre aquesta temàtica
realitzades per la Muga Caula, la Biblioteca compta amb un centre d’interès de
llibres sobre art d’acció i performance que s’amplia anualment amb nous
donatius.
Amb motiu del 5è aniversari de la mort del poeta i activista Carles Hac Mor, el 6
de maig té lloc l’HACMORIADA, un recital de poesia d’acció organitzat per la
Muga Caula per rememorar la seva obra a càrrec d’Ester Xargay, sòcia artística
i companya de Carles Hac Mor durant tres dècades i Marta Darder, artista i poeta
vinculada al món hacmorià.
L’acte és retransmès en directe pel canal YouTube de la Biblioteca de Figueres.
https://youtu.be/_K1jmdVxaEk
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Xerrades del Programa d'Educació Sanitària
En col·laboració amb la Regidoria de Promoció de la Salut, el 20 d’octubre la
Biblioteca acull la xerrada Què cal saber de l'insomni, a càrrec de Judith Mallolas,
farmacèutica de la Farmàcia Mallolas Jimenez de Figueres, i el 3 de novembre
la xerrada Què cal saber sobre el dolor? a càrrec de Quim Subirós, farmacèutic
de la Farmàcia Cullell Riera de Figueres, ambdues pertanyents al Programa
d'Educació Sanitària pel bon ús dels medicaments del COFGI.
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XI Fòrum del Patrimoni Literari de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria
Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la UdG.
El dijous 28 d’octubre, en sessions de matí i tarda, la Biblioteca acull l’XI Fòrum
del Patrimoni Literari que el 2021 es dedica a les Lectures de la tradició.
El Fòrum és una iniciativa creada per a compartir experiències de gestió del
patrimoni literari.
El passat cultural, el llegat, el patrimoni literari està format per confluències i
divergències estètiques que són les que expliquen, en certa manera, la nostra
tradició literària. Al llarg de la història, com ha estat la recepció de la tradició
literària? Quines lectures se n'han fet? Aquestes i d'altres preguntes mirarem de
respondre en l'onzena edició del Fòrum del Patrimoni Literari. Hi participaran,
entre d'altres, Raül Garrigasait, Toni Sala, Jordi Malé i Sílvia Coll-Vinent.

Xerrades en el marc de la MOBILE WEEK
Els dies 5 i 9 de juliol, a la Biblioteca hi tenen lloc les xerrades emmarcades en
la Mobile Week que té lloc a Figueres. El dilluns dia 5, Coneix l'experiència dels
Bibliolabs, espais d'innovació a les biblioteques. La Biblioteca Montserrat Abelló,
de Barcelona a càrrec de Neus Montserrat Vintró, directora de la Biblioteca
Montserrat Abelló. El divendres 9, tenen lloc dues xerrades a càrrec de Fede
Luque adreçades a oferir recursos tecnològics per la Gent Gran: Robòtica i altres
enginys i Tecnologies per a la gent gran.
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Participació en jurats de premis literaris
La biblioteca participa com a jurat en diferents premis literaris: Premi de narrativa
M. Àngels Anglada i premi ConcurTs de relats de ciència ficció en la categoria
de Joves, a més de col·laborar en la tria d’obres candidates a guanyar el Premi
literari Setè Cel.

2. SUPORT A L’APRENENTATGE
Un dels pilars de la Biblioteca és donar suport a l’aprenentatge al llarg de la vida.
És per això que establim una relació continuada amb les escoles i instituts de la
ciutat, doncs els estudiants són usuaris reals i potencials. Així, els hi oferim
visites amb l’objectiu principal de formar a l’alumnat per tal que siguin autònoms
a l’hora de buscar la informació que necessiten.
Aquest 2021, a partir del mes de març, es programen novament aquests tipus
de visites que havien quedat suspeses arran de la COVID-19, tanmateix la
situació pandèmica ocasiona encara molts canvis i anul·lacions.

Visites guiades als estudiants d’ESO
S’han fet 14 sessions dirigides a estudiants d’ESO. Aquest tipus de visites van
orientades donar a conèixer la Biblioteca a alumnat, els serveis que ofereix, a
utilitzar el catàleg i a desvetllar l'interès per la lectura mostrant un ampli ventall
de materials atractius i els continguts de Bibliodigital que tenen a l'abast.
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El darrer trimestre de 2021 s’incorpora l’ús de tauletes per tal que els alumnes
realitzin exercicis pràctics de cerca al catàleg.

Suport als estudiants del TDR
El 2021 no s’han pogut reprendre les activitats de formació per a estudiants de
Batxillerat de forma presencial.
Durant aquest any s’atenen 27 consultes d’estudiants. Aquests s’identifiquen
com a estudiants de batxillerat que realitzen la cerca pel seu treball. Tanmateix,
n’hi ha que no s’identifiquen i ens passen desapercebuts.
En les consultes s’indica quines són les millors fonts d’informació per a fer la
recerca (catàlegs, bases de dades, bibliografia especializada, etc.) i consells per
a la citació bibliogràfica.
Aquestes sessions de formació serveixen per tenir usuaris més ben formats i
autònoms i per consolidar la Biblioteca com a centre d’informació i de suport a
l’aprenentatge.

Visites guiades per centres educatius
Durant els mesos de gener i febrer, degut a la COVID-19, no es realitza cap
visita. A partir del març es comencen a fer visites escolars de primària i
secundària d’una manera més regular.
S’han realitzat un total de 49 visites, 37 a grups de primària i 12 a instituts.
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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 2021 es presten 6 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.
Sovint també preparem lots a mida segons les peticions que ens fan arribar els
docents.

La biblioteca a les llars d’infants
Dins de la novena edició del projecte de “La sala infantil a les llars d’infants” es
desenvolupen un seguit d’actuacions que destaquem:
●

4 lots de llibres en préstec temporal per a les 4 llars municipals.

●

El dijous 25 de gener es realitza l'entrega dels lots a les llars. A causa de
la Pandèmia no es fan rotatius i cada llar es queda el lot fins a final de
curs.

●

No s’ofereixen contes per a nadons a les famílies.
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●

S’ofereixen hores del conte a la pròpies llars, a càrrec de Bel contes:

Divendres 12 de Febrer: Els Pins. Tres grups de P2 (15 minuts per grup)
Divendres 12 de Març: Xuclamel – Dos grups de P2 (20 minuts per grup)
Divendres 9 d’Abril: Bon Pastor – Dos grups, un de P0 – P1 i un de P2 (20
minuts per grup)
Divendres 14 de Maig: Lilaina – Dos grups de P2 (20 minuts per grup)

Projecte Coeducació SEAE
Com a membres del grup BibliotecAE, participem en el projecte “Coeducació - A
punt de llegir”, impulsat pel Servei Educatiu de l’Alt Empordà, que pretén
fomentar una mirada coeducativa a través de la lectura, tot potenciant el plaer de
llegir.
Al projecte, presentat el mes de maig, hi participen altres biblioteques de l’Alt
Empordà: Castelló d’Empúries, L’Escala, Garriguella, La Jonquera, Llançà, Port
de la Selva, Roses, Sant Pere Pescador i Viladamat.
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Realitzem les següents accions:
-

-

-

Incorporem nous títols amb criteris no sexistes i inclusius. La majoria
d’aquests títols formen part de la “Maleta lila”, un recurs que el SEAE
ofereix en préstec a les escoles. De cada títol, el SEAE va elaborar una
fitxa didàctica.
Realitzem un aparador amb contes per a infants de 3 a 12 anys, que
tracten diferents aspectes de la coeducació: estereotips i rols de gènere,
diversitat familiar, violències i resolució de conflictes, diversitat afectiva,
sexual i de gènere i referents femenins.
Programem una hora del Conte per a sensibilitzar a les famílies en matèria
de coeducació: Contes violeta, a càrrec de La Tribu Juganera, 25 de
setembre a les 12.00 h.
Es reparteixen tòtems i punts de llibre creats pel Servei Educatiu, amb el
suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Bona part de la posada a punt d’aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la
participació de Judit Juanola, estudiant en pràctiques del Màster Oficial en
Biblioteca Escolar i Promoció de la lectura (UAB).

Assessorament a les biblioteques escolars
Durant els mesos de gener a juny del 2021 portem a terme tres visites
d’assessorament a les biblioteques escolars del Joaquim Cusí i Furtunet, Josep
Pous i Pagès i Sant Pau.
Visitem les escoles i realitzem un seguit de millores en l'ordenació, l'esporga i el
funcionament de les seves biblioteques escolars.
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Recuperem les tasques fetes durant el curs escolar aturat per la pandèmia.
Acabem els objectius pendents i ens en proposem de nous per al proper curs.
D’aquesta manera, les escoles implicades poden recuperar l’assignació de 500
euros per a la compra de llibres.
A partir de l’octubre del 2021 iniciem una nova edició del projecte amb les tres
escoles següents: Josep Pallach, Salvador Dalí i Josep Pous i Pagès, que
repeteix per poder finalitzar la bona tasca feta en l’anterior curs. Es realitzen les
primeres visites i s’estableix un pla de treball adaptat a cada centre.
El projecte compta amb l’organització i col·laboració del Servei de Biblioteques
de la Diputació de Girona.

Projecte Form@’t
Els cursos 2020-2021 i 2021-2022 la Biblioteca acull un alumne de 4t d’ESO del
Projecte Forma@’t de l'institut Cendrassos de Figueres facilitant la realització
d’activitats formatives d’aplicació pràctica.

Servei Comunitari
Durant el 2021 vam comptar amb 4 estudiants de 4t d’ESO de l’Institut Narcís
Monturiol que van realitzar 40 hores de servei comunitari cadascun d’ells i els
objectius i tasques van ser:
-

-

-

Contribuir a tenir una col·lecció bibliogràfica més adequada a les seves
necessitats. Repassar la secció Joves per veure quin material no era
adequat per aquesta secció i fer propostes de compra d’altre material
d’interès.
Col·laborar en el servei de préstec a domicili. Fer un primer contacte
telefònic a les persones grans que viuen soles a Figueres, a partir de la
informació proporcionada per l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament,
per oferir-los el servei de préstec a domicili.
Conèixer la feina del bibliotecari. Donar suport a l’ordenació de la sala
infantil i repassar algunes seccions de la sala infantil i treure els
documents que estaven fets malbé.

Alumnat en pràctiques
Aquest any vam rebre una sol·licitud de pràctiques curriculars d’una alumna del
Màster Oficial en Biblioteca escolar i Promoció de la lectura (UAB). Es va signar
l’acord corresponent i Judit Juanola va realitzar 100 hores de pràctiques entre
abril i maig amb els següents objectius i tasques:
• Participar en les tasques de funcionament de la sala infantil de la
biblioteca.
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• Conèixer i participar en les tasques de promoció de la lectura destinades
als diferents tipus d’usuaris.
• Conèixer els fons de la biblioteca i treballar en la seva difusió i selecció.
• Conèixer i practicar les estratègies que la biblioteca utilitza per donar-se
a conèixer i donar a conèixer el fons: aparadors, guies de novetats, xarxes
socials...
• Conèixer i analitzar els serveis que la sala infantil de la biblioteca presta
als seus usuaris.
• Conèixer el projecte d’assessorament a biblioteques escolars i fer-hi
aportacions.
• Conèixer el sistema de gestió utilitzat i practicar el seu ús.
Descripció de les principals tasques que va dur a terme:
● Processos d’organització del fons: ordenació del llibres, revistes, DVD,
etc. d’acord amb el sistema de topogràfics establert (CDU, centres
d’interès) , participar en la selecció del fons de novetats, adquisicions
(SAB o llibreries), recepció de novetats, posar topogràfics als materials
arribats, preparació física per al préstec.
● Atenció al públic: resoldre consultes bibliogràfiques, orientació lectora,
suport a la cerca d’informació a internet per a treballs escolars, ensenyar
ús del catàleg i de la plataforma eBibliodigital, etc.
● Dinamització del projecte de foment de la lectura Coeducació,
material d’interès. En base a una selecció de llibres sobre
coeducació feta pel Servei Educatiu de l’Alt Empordà, l’alumna farà
cerques al catàleg, localitzarà els exemplars disponibles, els identificarà
amb el logo del projecte, crearà un aparador i editarà una guia de
lectura. Assolit
● Preparació de materials per a mostrar durant les visites escolars.
● Elaboració de la guia de novetats infantils, pujar-la al web, fer post a les
xarxes socials sobre la nova guia i sobre altres aspectes de la sala
infantil.
● Donar d’alta exemplars al sistema de gestió Millennium.
● Fer aportacions des del punt de vista de docent al projecte
d’Assessorament i suport a les biblioteques escolars.
Durant els mesos de juliol i setembre vam acollir en pràctiques l’alumne de
l’Institut Cendrassos del CFGS Administració i Finances, Mohamed Mimun
Taytay. L’alumne va donar suport a les tasques d’ordenació de les sales, de
revisió del fons, de control d’albarans de compres, d’etiquetatge amb RFID i
similars. L’alumne va sol·licitar fer una part de les pràctiques a una altra empresa
on aprendre comptabilitat, aquí no contemplat.
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3. EXTENSIÓ BIBLIOTECÀRIA
Bibliohospital
Durant el 2021 no s’ha pogut reprendre el servei de Bibliohospital ni a l’hospital
ni al centre Sociosanitari Bernat Jaume a causa de la COVID-19. En anys
anteriors, aquest servei es prestava amb el suport de la Fundació Vergés
Ginjaume i la Xarxa de voluntariat de Figueres.

Centre Penitenciari Puig de les Basses
Oferim servei de préstec a la biblioteca del Centre Penitenciari Puig de les
Basses.
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.
Durant el 2021 la biblioteca del Centre Penitenciari s’incorpora a la xarxa de
préstec interbibliotecari del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Al llarg d’aquest any no hi hagut demanda de visites guiades per a interns en 3r
grau.

Préstec a domicili
El 2021 el servei de préstec a domicili és un servei ben valorat tot i que compta
amb poca demanda.
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En el decurs de l’any es realitza un primer contacte amb el llistat de persones
grans que viuen soles que ens va proporcionar l’Àrea de Serveis Socials. Aquest
primer contacte el realitzen de manera conjunta els estudiants de l’assignatura
“Servei Comunitari” de l’Institut Alexandre Deulofeu i el personal de la biblioteca,
tanmateix no dona fruits.
Creiem que això es deu al fet que cap de les persones de la llista ha estat mai
usuària de la biblioteca, és a dir, que no coneixen ni la biblioteca ni el personal
que hi treballa. Aquest desconeixement genera desconfiança en les persones
grans que viuen soles.
De cara el 2022 s’hauria de tornar a fer un segon contacte, aquesta vegada amb
la complicitat del Serveis Socials que ja coneixen aquestes persones.
De moment, és el propi personal de la biblioteca l’encarregat de portar el material
als usuaris del servei seguint les mesures higièniques recomanades.

4. LA COL·LECCIÓ DOCUMENTAL
La col·lecció de la Biblioteca és la base dels serveis bibliotecaris d’accés a la
informació i creació de nou coneixement i de foment de la lectura.
La Biblioteca de Figueres compta amb una col·lecció interdisciplinar de 122.000
documents (llibres, revistes, audiollibres, CD i DVD) que s’ha reduït en un 2.4%
respecte de l’any anterior degut al fet que s’ha fet una revisió més exhaustiva de
la col·lecció.
Les noves adquisicions van ser de 4729 documents, la majoria novetats editorials
de totes les disciplines, ficció i no ficció, tenint en compte les necessitats dels
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usuaris i els nous consums culturals. S’ha fet incís en la compra de llibres de
salut, música i temàtiques relacionades amb els ODS.

Fons de préstec

Fons exclòs

Total de fons

Total

99.717

22.304

122.021

Llibres i fullets

82.938

20.472

103.410

12

12

Manuscrits

Documents sonors

7.516

1.164

8.680

Audiovisuals

8.105

202

8.307

Doc. Electrònics

464

56

520

Doc. cartogràfics

152

117

269

15

29
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Música impresa

349

44

393

Altres documents

178

208

386

Documents gràfics

El fons de revistes és ric i pluridisciplinar. El 2021 ens vam subscriure a prop de
200 títols de revistes, 6 diaris i rebem els 2 setmanaris locals.
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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.
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.
A banda d’algunes adquisicions menors amb pressupost municipal, per a fer les
adquisicions del 2021 hem comptat amb les següents partides pressupostàries:
• ADG (Diputació de Girona): 12.500€ (2.500 Audiovisuals + 10.000 Llibres). •
SAB (Generalitat de Catalunya - Servei d’Adquisició Bibliotecària): 10.000€ +
ampliació pressupostària de 4.352 € • Generalitat de Catalunya: 10.500€ +
ampliació pressupostària de 5.330€ • Publicacions periòdiques (Generalitat de
Catalunya + Diputació de Girona): 8066.24€ • Des del Departament de Cultura
en col·laboració amb l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) impulsen
un projecte de col·laboració mitjançant el qual algunes biblioteques compraran
títols a les Fires del llibre que se celebren a Catalunya. Aquest projecte beneficia,
d’una banda, les fires perquè els garanteix una quantitat d’ingressos i, de l’altra,
les biblioteques ja que permet poder ampliar el seu fons i disposar de les novetats
editorials amb més celeritat. L’objectiu final és que les biblioteques enforteixin el
seu vincle amb els editors i llibreters de Catalunya. Així, vam assistir a la Fira
Indilletres i a la Fira del Conte de Medinyà, amb un import de 500 euros a
cadascuna.

La difusió de les adquisicions (prop de 200 al mes) es fa en forma de Guia de
Novetats, en paper, descarregables llegint un codi QR o des del web. S’anuncia
per xarxes la disponibilitat de les novetats d’adults i infantils el 15 de cada mes.
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Guia de novetats març

Guia de novetats octubre

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,
augmenta significativament el nombre de títols disponible, que actualment és
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d’uns 15.000 títols entre novetats editorials de ficció i no ficció, revistes,
pel·lícules, música i recursos electrònics i premsa diària.

Avaluació de la col·lecció i implementació d’un sistema RFID
A mitjans de l’any 2021 comencem el procés d’adaptació dels documents a la
tecnologia, RFID (Radio Frequency Identification), que ha culminat amb la
instal·lació d’un terminal d’autopréstec, el mobiliari adaptat pel seu ús, diferents
estacions de treball per la gestió del préstec a taulell i arcs de seguretat.
Previ a aquest procés, es va dur a terme una revisió de la col·lecció de la
Biblioteca segons els criteris d’esporga aportats pel Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona.
La incorporació d’aquest nou servei, ja en funcionament, s’ha pogut realitzar
gràcies a l’Ajuntament de Figueres, al Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona i al Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. En aquest
sentit, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona assumiria una part del
cost d’implementació (esporga de fons, adquisició d’etiquetes RFID, compra
d’estacions de treball, compra d’etiquetes inicials i la feina d’etiquetatge del fons.
D’altra banda, l’Ajuntament adquirirà els arcs de seguretat específics, una
màquina d’autopréstec i autodevolucions, estacions de treball i llicència del
programari.
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Préstec
Enguany les xifres de préstec han augmentat respecte l’any anterior tot i que
encara no arriben a les xifres pre-Covid.
El volum de préstec del 2021 ha estat de 82258 transaccions (57.449 el 2020)
(99.201 l’any 2019) i el préstec de documents electrònics a la plataforma eBiblio
de 7172, (7.446 el 2020, 2.992 l’any 2019).
S’han fet 871 carnets nous (603 el 2020; 1322 el 2019). Molts usuaris tenen el
carnet al mòbil, que activen des de l’aplicació BiblioDigital.
A nivell intern, les Biblioteques del SLPC hem fet la migració del programa
Millennium al programa Sierra.
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Préstec interbibliotecari
Com a novetat, el 2021 es presenta el projecte ATENA, el Catàleg Col·lectiu de
les Biblioteques Públiques de Catalunya (http://catàleg.atena.biblioteques.cat/)
a través de la qual els usuaris poden demanar en préstec documents que no
estiguin a la nostra biblioteca.
Atena permet la consulta conjunta dels fons bibliogràfics de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona presents a Aladí
(http://aladi.diba.cat)
i de les biblioteques públiques de Girona, Lleida,
Tarragona, Terres de l’Ebre i de la Central de Préstec i Serveis Especials
(http://argus.biblioteques.gencat.cat).
Les peticions fetes a través d’Atena ens arriben pel mòdul INN-Reach dins del
programa Sierra.
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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

5. LA COL·LECCIÓ LOCAL
Fons documental
A finals del 2021 la secció local compta amb un volum de 21.216 documents
(5.866 prestables i 15.350 exclosos de préstec), que representa un 15,94% del
fons global de la Biblioteca. 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 2021 destaquem el donatiu, per part de Lolita Julià Sans, del fons documental
del seu oncle, el músic figuerenc Enric Sans i Salellas (Figueres, 1890-1953).
Aquest conjunt documental conté, majoritàriament partitures de ballables, bé
siguin de creació o arranjaments d’Enric Sans, bé siguin partitures propietat
d’altres membres de la família, que sovint signaven aquesta propietat a la
portada dels documents. Trobem partitures comercials i manuscrites d’autors
locals i universals en diverses llengües, totes relacionades amb l’àmplia i
perllongada activitat musical de la família, fos domèstica, pedagògica o
professional de composició i concert. A banda de les partitures, la col·lecció
també conté en menor nombre documents personals, revistes, i fotografies de la
família Sans.
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Anna Costal consultant el fons documental d’Enric Sans

També vam rebre una col·lecció de programes de fires procedents de particulars
que complementen l’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 2021.
● Classificació i inventari de cartells d’entitats i organització de la comarca
(anterior al 2014).
● Continuació de la neteja, catalogació i ordenació en capses de la
biblioteca patrimonial de la Casa Fages.
● Catalogació externa del Fons Pere Ignasi Fages Mir que quedava
pendent.
● Digitalització: Enguany hem digitalitzat una nova carpeta de
correspondència de la Biblioteca Popular (correspondència enviada entre
els anys 1942-1948); nous programes de fires del fons de la biblioteca,
rebuts en donatiu o adquirits a la Fira del Llibre Vell; material menor
procedent de diversos donatius; i finalment un conjunt de partitures i
fotografies del fons Enric Sans i Salellas.
● Incorporació al Regira de l’Hora Nova del 2020, la correspondència de la
Biblioteca Popular (1922-1948) i programes de fires, goigs i material
menor provinent del fons de la biblioteca i de la Biblioteca Patrimonial de
la casa Fages.
● Implantació del sistema d’etiquetatge RFID al fons local.
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● Restauració: Restauració externa de les publicacions La Verdad (1904),
El Estudiante (1898), una carta de Narcís Monturiol a Mariano Fages i un
gravat de Narcís Monturiol.

Difusió del fons documental
Exposicions i aparadors
La biblioteca ha organitzat les següents mostres i exposicions del seu fons de
col·lecció local i per la promoció dels autors i les associacions culturals locals.
● Mostra de publicacions i aforismes de Carles Hac Mor, coorganitzada per
l’Associació la Muga Caula (del 26 d’abril al 10 de maig de 2021).
● Mostra de guies turístiques del segle XIX i inicis del segle XX de la
Biblioteca de la Casa Vila Moner (del 2 de juliol al 31 d’agost de 2021).
● Aparador de llibres sobre Dalí i Lorca, vinculat a l'espectacle Lorca al
Teatre Jardí el 5 de novembre, organitzat pels Amics del Museu Dalí (del
26 d’octubre al 9 de novembre de 2021).
● Exposició Albert Alforcea. Mostra de la trajectòria creativa de l’artista
figuerenc amb peces de les seves facetes d’il·lustrador, escriptor i músic
(del 3 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022).

Mostra de guies turístiques del segle XIX i inicis del segle XX
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Article al setmanari Empordà sobre la mostra de guies de viatge antigues

Exposició Albert Alforcea
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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

Guies de lectura
Un any més s’ha elaborat la “Guia de Sant Jordi ” que conté totes les novetats
literàries locals publicades entre el Sant Jordi 2020 i el Sant Jordi 2021.
Accessible a la web de la biblioteca:
http://bibliotecadefigueres.cat/Public/CLocal/Guies/Files/BFCGuiadenovetatsloc
alsSantJordi2021(2).pdf

Reproducció del fons de la biblioteca en publicacions
Algunes de les publicacions, reportatges i conferències i exposicions on s’han
reproduït materials de la biblioteca són:
● Alberes 25 (primavera- estiu 2021): Memòria fotogràfica: palanques i
ponts / Fortià.
● Canet i Coma, Francesc. L'Institut Ramon Muntaner de Figueres :
pedagogia, cultura, identitat. Figueres: Ajuntament de Figueres, febrer de
2022.
● Masanés, Cristina. Vilajuïga: l'aigua amb uns punts de gas. Cassà de la
Selva: Editorial Gavarres, abril 2021.
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● Moreno Chacón, Manuel. Vilamacolum. Girona : Diputació de Girona :
Obra Social "la Caixa", abril de 2021
● Puig Palmer, Manel. Castelló d'Empúries desaparegut. El Papiol: Editorial
Efadós; Castelló d'Empúries: Ajuntament de la Comtal Vila de Castelló
d'Empúries, febrer 2021.
● Pujol i Fabrelles, David. Cassià Costal: una vida dedicada a la pedagogia.
Cassà de la Selva: Gavarres : Mollet de Peralada : Ajuntament de Mollet
de Peralada, novembre de 2021.
● Tubert i Canada, Enric. Agullana desapareguda. El Papiol: Editorial
Efadós ; Agullana : Ajuntament d'Agullana, febrer del 2021.
● Vídeo de l'Àrea de Monuments de l'Agència Catalana de Patrimoni
Cultural que inclou fotografies del monestir de Sant Pere de Rodes de
l'Àlbum Rubaudonadeu.
● Vídeo documental “Dia Internacional del Poble Gitano” (Ajuntament de
Figueres). https://www.youtube.com/watch?v=VjhXil9xAwk
● Vídeos que conjuguen la música i l’art que es conserva al Museu de
l’Empordà, col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i el Festival
Schubertíada.
● Projecte UBI.CAT (Projecte d’ubicació de patrimoni alt empordanès.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà / Àrea de Turisme).
● “La imatge impresa en les cultures visuals de l’antifranquisme”, mostra del
Memorial Democràtica comissariada per Narcís Selles.
Treballs pendents de publicació:
●
●
●
●
●
●

Marc Mir Capella (M. Carme Ballesta).
Vilafant i Santa Llogaia (Ajuntament de Vilafant / Diputació de Girona)
Sant Pere Pescador (Efadós)
Recull de fotos antigues de Colera
Excursió al Port de la Selva (Arnald Plujà)
Treball de recerca i divulgació del compositor Pau Guanter per l’edició
d’un CD del volum IX de la Fonoteca de Cobla compositors gironins.
● Sociedad Española de Tratados Religiosos y Libros (Ajuntament de
Figueres / Joan Manuel Soldevilla
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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:
● Estudis del fons Carme Montoriol per part de diferents investigadores.
● Estudi sobre Albert Cotó per part de Jaume Nonell i Montserrat Mauné.
● Article sobre “El Grup Femení d’Esquerra figuerenc” (El Punt, 2 agost
2021 – Gemma Busquets).
● Recull d’articles escrits per Montserrat Minobis per la web
https://www.monografies.cat/montserrat-minobis-i-puntonet
● Consulta del fons Vives Buchaca per part de David Pujol i Ernest Costa
Savoia

La biblioteca en línia
Per mitjà de les xarxes socials de la biblioteca es fa difusió de la col·lecció local
i dels temes locals.
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 entrades a la Viquipèdia d’autors locals afegint-hi
les referències bibliogràfiques 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
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https://www.bibgirona.cat/biblioteca/figueresfagesdecliment/press

Activitats de dinamització
Conferències
● Xerrada a càrrec d’Anna Costal: “Singularitats del fons musical del
figuerenc Enric Sans dipositat a la Biblioteca de Figueres”. 11 de
novembre de 2021.

Revetlla de Sant Jordi
Després del Sant Jordi confinat de 2020, el 22 d'abril de 2021 la Biblioteca de
Figueres organitza una nova edició de la Revetlla de Sant Jordi, un projecte
impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i que té lloc
arreu del territori.
Es tracta de la IX Revetlla de Sant Jordi i té lloc al Teatre Municipal El Jardí per
tal de poder complir amb les mesures de seguretat que imposa la pandèmia. S’hi
convida a un centenar d'autores i autors locals que han publicat llibre el darrer
any, ja sigui en qualitat d'autor, editor literari, coordinador d'edició o traductor,
donant així visibilitat a la producció literària i bibliogràfica de la comarca.
Tanmateix, un nombre significatiu de persones convidades a l’acte acaba no
assistint-hi degut per diversos motius relacionats amb la pandèmia (molèsties
derivades de la vacunació recent, no assistència a actes socials per
precaució…).

Foto de grup dels autors assistents a la Revetlla de Sant Jordi 2021
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Per a l’edició de la Revetlla de Sant Jordi de 2021, s’edita una carpeta
commemorativa que s’entrega a tots els assistents.

Membres de l’equip de la Biblioteca amb la carpeta editada en motiu de la Revetlla de Sant Jordi 2021

Programa de l'acte:
19 h Obertura de portes i rebuda dels autors.
19.30 h Fotografia de grup.
19.45 h Benvinguda de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó Saus, del regidor
de Cultura, Alfons Martínez Puig, i de la directora de la Biblioteca, Nati Vilanova
Teixidor.
20 h Concert de la cantautora Montse Castellà.
Montse Castellà (Tortosa, 1976) és cantautora i escriptora. Ha fet duets amb
Joan Baez, Lluís Llach, Paco Ibáñez o Txarango. Acaba de publicar el seu cinquè
disc, 'Salicòrnia', i la seva música és com l'alegria: quant més s'utilitza, menys es
gasta. Amb la cultura com a eina de transformació social, oferirà un concert amb
les seves composicions, en les que combina lletres pròpies i de diversos
escriptors. Són cançons de llum, compromís, llibertat i somriures. Un cor dolç i
salvatge que us bombejarà rius de vida.
La Revetlla de Sant Jordi de 2021 s’enregistra i es pot veure a través del canal
YouTube de la Biblioteca https://youtu.be/1JxrftQGn8w
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D'altra banda, com ja és habitual, la Biblioteca elabora una guia que aplega les
novetats locals, -que s'actualitza constantment fins al dia abans de Sant Jordi- i
que es pot consultar a la seva pàgina web a partir del dia 22 d'abril. Les cobertes
dels nous llibres també llueixen a l'aparador de la biblioteca.

Guia de Sant Jordi 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/BFCGuiadenovetatslocal
sSantJordi2021(2).pdf
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Així mateix, es crea un aparador que es situa a la planta 0 de la Biblioteca per
tal de convidar a la lectura dels llibres dels autors locals.

Aparador amb els llibres dels autors i autores locals
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Aparador de Sant Jordi de la Sala Infantil

Malgrat el restabliment presencial de la Revetlla de Sant Jordi, l’habitual Hora
del Conte que s’acostuma a programar el 23 d’abril, es manté en format virtual a
través del canal de YouTube de la Biblioteca. Enguany Meri Yanes ens ofereix
Contes de dracs.
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.
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Paraula de Músic
Aquest 2021 tenia tot el sentit posar el focus en la música local. D’una banda,
duem a terme 2 concerts del projecte Paraula de músic i, de l’altra, es treballa
amb la recepció de la col·lecció del violinista figuerenc Enric Sans Salellas, de la
que en va sorgir la conferència la musicòloga Anna Costal.
El projecte Paraula de músic té com a objectiu dinamitzar el fons de la biblioteca
i donar suport a la música local. Aquest 2021 gaudim dels concerts d’Eclipse
Duo, el 19 de maig i del duet de versions Buenas influencias format per Joanjo
Bosk i Hèctor Pérez, el 21 de juny, tot celebrant el Dia Internacional de la Música.
Ambdós concerts es realitzen de manera presencial, doncs en aquell moment es
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permeten les activitats amb un 70% d’aforament. A més del concerts, es realitzen
vídeo entrevistes a Eclipse Duo, disponibles al canal de Youtube de la Biblioteca.
https://youtu.be/-jH91gGqgZg

L’11 de novembre cloem les activitats de música local amb una conferència de
la musicòloga Anna Costal i Fornells dedicada a les singularitats del fons musical
del figuerenc Enric Sans dipositat a la Biblioteca. Anna Costal explica alguns
detalls de les partitures de la nissaga figuerenca dels Sans, una col·lecció que
conté peces singulars d’alt valor local i d’altres que comparteix amb el conjunt
del patrimoni musical català de l’època contemporània. Es tracta d’una xerrada
amb voluntat divulgativa que convida tothom a conèixer alguns detalls d’aquesta
documentació musical que també parla de la història, la societat i la cultura del
nostre país.
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6. ENTORN DIGITAL
Tallers TIC
Per quart 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 és el següent:
Dijous 03, 10 i 17 de juny de 2021: Processador de textos
Divendres 04 de juny de 2021: Iniciació a les cerques d’Internet
Divendres 11 de juny de 2021: La nostra salut i les noves tecnologies (1) Apps
de salut
Divendres 18 de juny de 2021: Gestions quotidianes a Internet
Divendres 17, 24 de setembre i 1 d’octubre de 2021: Fulls de càlcul
Dijous 16 de setembre de 2021: La nostra salut i les noves tecnologies (2) Apps
d’emergència i hàbits saludables
Dijous 23 de setembre de 2021: Telèfons mòbils 2
Dijous 30 de setembre de 2021: Tauletes
Els cursos de juny compten amb 56 participants, mentre que els realitzats al
setembre/octubre hi participen 59 persones.

Bibliomakers
Durant els mesos de maig, setembre i novembre es programen tres 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.
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Maker. Què inventaràs amb Makey-Makey? (de 6 a 8 anys): És una placa similar
al comandament d’una videoconsola que simula ser un teclat o ratolí, la qual
cosa permet enviar ordres a l’ordinador al qual es trobi connectat. En comptes
de prémer els botons el que fem és tancar el circuit mitjançant contactes o pinces
de cocodril i d'aquesta manera se simula haver premut un botó. D'aquesta
manera, ens permet convertir qualsevol objecte de la vida diària en un teclat, un
comandament o un ratolí. Dilluns, 10, 17 i 24 de maig, de 17.00 a 18.30 h.
Participants: 18
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. Dilluns 13, 20 i 27 de setembre de 17.00 a 18.30
h. Participants: 23

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. Dilluns 8, 15 i 22 de novembre de 16.30 a 18.00 h.
Participants: 21
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Internet i wifi
De 1 de gener al 30 de juny de 2021 la Biblioteca ofereix el servei d’ordinador
amb connexió a internet amb un sistema de reserva prèvia que permet anar
adaptant el servei a les mesures de seguretat vigents. S’ofereix un servei de 10
dispositius simultanis i la capacitat de realitzar un total de 40 connexions al dia
als adults i 8 sessions diàries infantils.
A partir de l’1 de juliol de 2021 ja no cal realitzar cita prèvia i s’augmenta el
nombre de dispositius disponibles simultàniament a 13 (+ 1 amb funció de
moneder) i la plena capacitat de sessions.
Una part del parc informàtic públic funciona encara amb W7/8 i l’altre sobre W10,
cosa que proporciona un servei desigual. En el darrer trimestre s’actualitza la
terminal 103 amb el canvi de CPU a una de nova i amb llicència W10 tot plegat
proporcionat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.
El 2021 també es detecta un envelliment dels monitors públics i cal canviar-ne
dos de planta 1 per altres d’usats però en condicions acceptables que conservem
a magatzem.
El programari i servei es manté inalterat. Seguim disposant de l’autoservei de
wifi, impressió i escaneig. El que no podem oferir tot i la demanda del públic, són
serveis d’identificació i autentificació digital que suposen la descàrrega segura
de certificats digitals personals.
Aquest any s’han realitzat 5.685 sessions d’internet i 10.346 connexions a la wifi.

7. BIBLIOTECA SOCIAL I INCLUSIVA
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 quals 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.

Internet com a eina de cohesió social
La gestió pública de la pandèmia ha accelerat la digitalització de molts serveis i
suposant en molts casos l’abandonament de l’atenció presencial al públic,
deixant de ser atesos tots aquells ciutadans que no tenen accés a internet per
manca de recursos econòmics o habilitats digitals. Com és habitual, al llarg del
2021 continuem assistint als ciutadans als qui els cal fer tràmits on-line de tot
tipus: 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,
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registre en diferents organismes o serveis de recerca de feina, omplir formularis
per sol·licitar ajuts econòmics, tramitacions de certificats varis, etc...

Alfabetització: visites guiades i d’acollida
Durant el 2021, degut a la situació generada per la COVID-19, només es realitzen
tres visites guiades d’acollida gestionades des de l’Àrea d’Immigració de
l'Ajuntament de Figueres. D’altra banda, diversos 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 lector, novel·la en llengua
estrangera, etc.) i es fa un recorregut per les diferents plantes de la biblioteca.

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.
Aquest 2021 ens posem en contacte amb l’ONCE per tal de posar un ordinador
a Planta 0 amb dos programes especials per a persones amb discapacitat visual.
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Treball en xarxa amb agents i entitats locals
El mes de maig assistim a una sessió informativa telemàtica sobre els serveis
que es duen a terme des del Servei Municipal d’Inserció i Orientació (SMIO) de
l'Àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Figueres. És útil per poder
informar i orientar els usuaris que estan en cerca de feina i que sovint acudeixen
a la Biblioteca per tal que els ajudem en la redacció de CV o inscripcions en
ofertes de feina. Amb l’àrea de promoció econòmica ens coordinem per redirigir
a les seves oficines tots aquells ciutadans que detectem com aturats de llarga
durada i volen rebre una assistència i seguiment en la recerca de feina.
El mes d’octubre assistim convocats la regidora Ester Marcos i la tècnica
Margarita Custey a una reunió adreçada al Consell de persones amb discapacitat
per tal d’explicar els serveis que ofereix la Biblioteca a aquests col·lectius.
Durant el mes de novembre vam participar a la reunió inicial de la Taula de
coordinació per a l’atenció de població sense llar on, per primera vegada, Serveis
Socials de l’Ajuntament de Figueres crea un espai de trobada i coordinació amb
totes les institucions i entitats implicades directa o indirectament amb la
problemàtica del sensellarisme. Ens donem a conèixer com un punt de la ciutat
on hi conflueixen tots els ciutadans i, per tant, podem interactuar amb els
sensellar que passen per la biblioteca i en fan ús per carregar telèfons, utilitzar
internet o wc i/o senzillament passar unes hores asseguts amb calefacció o aire
condicionat.
Juntament amb el CAP Ernest Lluch, abans de les festes de Nadal, iniciem una
campanya per xarxes per informar que tothom qui vulgui pot imprimir el passaport
COVID utilitzant els serveis de wifi i ordinadors de la biblioteca, així com del fet
que, en cas que sigui necessari, poden comptar amb l’ajut del personal de
l’equipament.
Seguim col·laborant amb Taberna Llibraria aportant tot aquell material provinent
de donacions que no podem assumir dins el nostre fons i acompanyem donant
suport i fent difusió de les seves activitats.
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8. EDIFICI
Alarma i càmera de seguretat
S’ha instal·lat una nova alarma antirobatori per obsolescència de l’existent i una
càmera de seguretat al vestíbul d’entrada.

Redimensionament dels espais a les sales de lectura i sala d’actes
Al llarg de l’any anem redimensionant els espais segons normativa Covid. El
primer trimestre estem amb confinament municipal, aforament del 50%, la
suspensió d’actes culturals presencials a la biblioteca fins el mes de març i la
quarentena -cada vegada més curta- dels llibres. El maig es van eliminar les
reserves prèvies i les quarantenes, es va recuperar la consulta de diaris, etc. El
setembre es va recuperar certa normalitat que es va veure alterada per l’arribada
de la variant Òmicron. Finalment, retornem als aforaments 100% i a la reducció
de distàncies de seguretat.

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

Incidències i desgast edifici
Encarreguem a una empresa figuerenca d’aluminis la reparació de la porta
antipànic de la planta 1, que havia quedat desencaixada i perdut les peces que
subjectaven el vidre.
La brigada municipal de manteniment s’encarrega de:
reparar les guies d’alumini de la finestra del lavabo del segon pis,
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substituir un pany trencat d’una de les portes del lavabo de Planta 0,
desembossar els embornals del terrat i la col·locació de les seves reixes
protectores,
la col·locació d’una cantonera de metall per protecció del marc de la porta
d’accés a l’àrea interna des de la sala infantil,
segellar i cimentar el forat provocat per un formiguer al peu de l’aparador
de la planta zero.

Una empresa especialista en tractament de humitats i filtracions d’aigua aplica
un tractament per a la Impermeabilització del terra de l’aparcament amb una
pintura per eliminar els degoters i humitats del magatzem.

Aparcament interior de la Biblioteca abans i després de la impermeabilització

La brigada de parcs i jardins fa el desbrossament i poda de la vegetació del pati
comunitari amb l’edifici dels sindicats.
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Encarreguem a una empresa electrònica de Figueres la instal·lació del cablejat
d’ethernet i corrent per a la nova estació d’autopréstec del sistema RFID.
Una empresa especialista instal·la temporalment un aparell electrònic per
controlar les diferències de tensió que arriben al quadre de llums per trobar el
motiu que els fluorescents es fonguin de manera prematura.
L’empresa contractada per fer el manteniment informàtic amplia les memòries i
neteja el disc dur d’un ordinador de Planta 0 i d’un de la planta infantil.
Reforç de neteja al dipòsit de llibres per part de dues persones d’un programa de
Treball i formació que van venir durant dos mesos aproximadament.

9. DIFUSIÓ I VISIBILITAT DE LA BIBLIOTECA
Amb l’objectiu de donar la màxima visibilitat possible als serveis i activitats que
ofereix la biblioteca, treballem simultàniament amb diversos canals de difusió:
agenda web de la biblioteca, canal de notícies de la web, xarxes socials,
trameses d’informació per correu electrònic…
Donem continuïtat a les trameses d’informació als usuaris per mitjà d’un butlletí
de notícies amb Sendinblue. Es participa en la presentació de les temporades de
Cultura Figueres, i les activitats per adults i públic familiar de la Biblioteca
s’inclouen a tant l’agenda/llibret editada en paper, com a la nova agenda web de
Figueres Cultura de l’Ajuntament de Figueres.
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Acte de presentació a La Cate de la programació Figueres Cultura set. – des. 2021

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.
Donem continuïtat a la col·laboració setmanal amb Les veus del 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, suposa un altre 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.
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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.
Al llarg del 2021 s’introdueixen noves maneres de comunicar a través de les
xarxes socials, a través de vídeos ocasionals de les novetats o certes activitats,
publicacions de stories més atractives gràcies a l’ús d’aplicacions…
El nombre de seguidors als perfils a xarxes de la biblioteca ha seguit augmentat,
i el 2021 es consolida i augmenta l’ús d’Instagram, mentre que l’ús de Facebook
està en clar retrocés.

D’altra banda, el Canal YouTube de la
Biblioteca esdevé una plataforma on deixar
testimoni d’algunes de les activitats de més
pes que han tingut lloc al llarg de l'any, com
ara la conferència inaugural dels clubs de
lectura, la Revetlla de Sant Jordi, alguna de
les xerrades dutes a terme… que queden
disponibles per a tornar a ser visualitzades.
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10. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
L’any 2021 la Biblioteca ha disposat de dues partides pressupostàries:
Funcionament i Servei de vigilància biblioteca. També s’han imputat altres
despeses com ara el servei de seguretat fins el mes d’agost, la compra d’una
taula de so i algunes activitats a la partida Funcionament Cultura i la instal·lació
d’una nova alarma i l’equipament RFID a la partida Inversions en equipaments
culturals. D’administracions supramunicipals, s’han rebut per adquisicions de
llibres: • ADG (Diputació de Girona): 12.500€ (2.500 Audiovisuals + 10.000
Llibres). • SAB (Generalitat de Catalunya - Servei d’Adquisició Bibliotecària):
10.000€ + ampliació pressupostària de 4.352 € • Generalitat de Catalunya:
10.500€ + ampliació pressupostària de 5.330€ • Publicacions periòdiques
(Generalitat de Catalunya + Diputació de Girona): 8066.24€ • Des del
Departament de Cultura en col·laboració amb l’Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC) impulsen un projecte de col·laboració mitjançant el qual algunes
biblioteques compraran títols a les Fires del llibre que se celebren a Catalunya.
Aquest projecte beneficia, d’una banda, les fires perquè els garanteix una
quantitat d’ingressos i, de l’altra, les biblioteques ja que permet poder ampliar el
seu fons i disposar de les novetats editorials amb més celeritat. L’objectiu final
és que les biblioteques enforteixin el seu vincle amb els editors i llibreters de
Catalunya. Així, vam assistir a la Fira Indilletres i a la Fira del Conte de Medinyà,
amb un import de 500 euros a cadascuna.

D’altra banda, s’han ingressat 1339,05 euros de preus públics (impressions,
documents perduts, fotocòpies i duplicats de carnets).
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11. RECURSOS HUMANS
L’any 2021, 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
1 persona contractada del Programa de Treball i Formació amb el projecte
“Suport telemàtic i presencial dels usuaris de la Biblioteca en temps de Covid19”.Línia Dona (de febrer 2021 a febrer 2022)
2 persones durant 2 mesos d’estiu del Programa Treball i Formació de reforç per
a la neteja del dipòsit de llibres.
Al llarg d’aquest any no hem comptat encara amb la col·laboració del voluntari,
Joan Masdevall Costa, que acostumava a dur a terme tasques de manipulació
dels llibres (segellar, folrar, magnetitzar, etiquetar, encolar, etc.).
El 2021 continuem amb la figura d’un vigilant de seguretat. El vam tenir des de
principis d’abril fins a principis d’agost i a partir de mitjan novembre.
L’Ajuntament havia obert un procés de licitació per aquest servei on la Biblioteca
estava inclosa en un lot amb Serveis Socials, menjador social i OMAC.
L’empresa resultant és Clece Seguridad.
El personal treballa presencialment, tot i que esporàdicament hi ha jornades de
teletreball, majoritàriament per casos de confinament dels fills dels treballadors.
L‘any 2021 tenim una baixa per Covid.
Abans de l’estiu tenen lloc les proves de selecció d’una plaça de tècnic/a superior
biblioteca, en règim de funcionari de carrera. La plaça passa a ocupar-la Nativitat
Vilanova a mitjan agost.
Finalment, a finals d’any es publica la Llei d’estabilització de places d’interins que
afecta a 6 dels treballadors de la Biblioteca.
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12. FORMACIÓ
Prescripció en ciències socials
Eines per a la selecció d'obres en ciències socials
Profesor: Nacho Borraz, Miquel Àngel Riera
Organitzador: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Activitats a les xarxes: propietat intel·lectual, drets d’imatge,
responsabilitats
Profesor: Josep Matas
Organitzador: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Clubs de lectura i lectura dialògica infantil i juvenil
Profesor: Mariona Masgrau
Organitzador: Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona
Gestió per objectius
Profesor: Carina Rey
Organitzador: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Com crear un Projecte de Biblioteca Social mitjançant el Treball
Comunitari
Profesor: Virginia Cierco Aparicio
Organitzador: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Catàleg Argus. Migració de Millennium a Sierra
Profesora: Maria Mercè Palomera Costa
Organitzador: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
Instal·lació i configuració del client Sierra Desktop Application
Organitzador: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
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13. TREBALL EN XARXA
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Figueres
Es duen a terme reunions periòdiques de temes transversals de l’àrea, com ara
la col·laboració i coordinació amb els equipaments de la ciutat (programació
conjunta, acte de presentació de les noves temporades culturals...), nova web de
Cultura, posada en marxa de l’agenda web, Pla de Cultura, pressupostos, etc.

Reunions de biblioteques comarcals. Servei de Biblioteques, Central de
Biblioteques de Girona i biblioteques comarcals
Es mantenen 3 reunions per posar en comú temes referents a l'organització de
serveis bibliotecaris i projectes comuns. Entre d’altres, es fa valoració de la
posada en marxa de la plataforma Inn-Reach, del nou funcionament del
repartiment del llibres procedents del SAB, de la plataforma Puntxarxa, del
document de política d’activitats, es comenten incidències amb les subscripcions
de revistes, la represa del projecte 78RPM

BibliotecAE
Reprenem l’activitat del grup BibliotecAE i, en col·laboració amb el Servei
Educatiu de l’Alt Empordà, desenvolupem el projecte Coeducació explicat al punt
2.
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14. ANNEX I
Agendes d’activitats mensuals 2021
Abril 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/agendaBFCAbril2021.pdf
Maig 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/agendaBFCMaig2021.pd
f
Juny 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/agendaBFCJuny2021.pdf
Setembre 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/agendaBFCsetembre202
1.pdf
Octubre 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/agendaBFCoctubre2021.
pdf
Novembre 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/agendaBFCnovembre20
21.pdf
Desembre 2021
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/agendaBFCdesembre20
21ok.pdf
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Programació dels Clubs de Lectura 2021
CLUBS DE LECTURA INFANTIL
3r i 4t DE PRIMÀRIA
Dissabte a les 10 h
Conductores Sílvia Cortada i Yolanda Alcalá
30.01.2021 El nen que va xatejar amb Jack Sparrow de Francesc Puigpelat
20.02.2021 El Senyor Silvestre de Silke Lambeck
27.03.2021 Ottolina i la gata groga de Chris Riddell
24.04.2021 Un somni dins el mitjó d’Eulàlia Canal
16.10.2021 Gos pudent de Colas Gutman
20.11.2021 El robot del bosc ; Super porc ; El drac d’or de Jaume Copons
11.12.2021 Agus i els monstres de Jaume Copons

5è DE PRIMÀRIA
Dissabte a les 12 h
Conductora Yolanda Alcalá
09.01.2021 Harry Potter i la cambra secreta de J. K. Rowling
06.02.2021 Cornèlius i el rebost d’impossibles de Carles Sala i Vila
06.03.2021 Un petó de mandarina d’Eulàlia Canal
10.04.2021 La Invenció de l’Hugo Cabret de Brian Selznick

6è DE PRIMÀRIA
Dissabte a les 10 h
Conductora Sílvia Cortada
16.01.2021 Harry Potter i la pedra filosofal de J.K.Rowling
27.02.2021 La crònica de l’Iu Eskar de David Nel·lo
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13.03.2021 La història que en Roc Pons no coneixia de Jaume Cabré
17.04.2021 Els pous contaminats de Gemma Lienas

6è DE PRIMÀRIA
Dissabte a les 12
h
Conductora Yolanda Alcalá
09.10.2021 El noi del vestit de David Walliams
06.11.2021 Harry Potter i el pres d’Azkaban de J.K. Rowling
04.12.2021 Hotel Winterhouse de Ben Guterson

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Dimarts a les 18 h
Conductor Albert Carol
26.01.2021 L’estiu que vaig conèixer el Che de Luigi Garlando
23.02.2021 Un batec alhora de Sharon Creech
30.03.2021 Juno de Laia Aguilar
27.04.2021 Els llibres que van devorar el meu pare d’Afonso Cruz
01.06.2021 Tina Frankens de Bel Olid.
26.10.2021 Magus de Jesús Cortés
30.11.2021 La guerra dels botons d’Avi
28.12.2021 Tigre, tigre de Lynne Reid Banks

CLUBS DE LECTURA D’ADULTS
CLUB DE LECTURA DE NARRATIVA
Dilluns a les 16.30 h
Conductora Magda Bosch
25.01.21 L’ampla mar dels sargassos de Jean Rhys. Trobada-tertúlia amb la
traductora Dolors Udina
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22.02.21 La font i els dies de Mercè Cuartiella. Trobada-tertúlia amb l’autora
29.03.21 Aprendre a parlar amb les plantes de Marta Orriols
26.04.21 Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà
24.05.21 Ànima de tramuntana de Núria Esponellà. Trobada-tertúlia amb
l’autora
25.10.2021 Un món sense l’Oriol Gante de M. Mercè Cuartiella Trobadatertúlia amb l’autora
29.11.2021 La comèdia dell arte sota sospita de Teresa Juvé i Acero Trobadatertúlia amb l’autora de forma virtual
20.12.2021 Visc, i visc, i visc de Maggie O’Farrell

CLUB DE LECTURA DE NARRATIVA
Dilluns a les 19 h
Conductor Joan Manuel Soldevilla
25.01.2021 Cabaret Pompeya d’Andreu Martín
22.02.2021 Les closes de Maria Àngels Anglada
29.03.2021 Entre dos silencis d’Aurora Bertrana
26.04.2021 Anatomía de un instante de Javier Cercas
31.05.2021 Dos taüts negres i dos de blancs de Pep Coll
25.10.2021 Manual per a dones de fer feines de Lucia Berlin
29.11.2021 La mort d’Ivan Ilich de Lev Tolstoi
20.12.2021 Sis nits d’agost de Jordi Lara

CLUB DE LECTURA DE NARRATIVA
Dimarts a les 19 h
Conductora Cristina Jutge
12.01.2021 L’estiu sense homes de Siri Hudsvet
09.02.2021 L’últim patriarca de Najat El Hachmi
09.03.2021 El Final del affaire de Graham Greene
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13.04.2021 La Campana de vidre de Sylvia Plath
08.06.2021 Mirall trencat de Mercè Rodoreda
05.10.2021 Cap de nosaltres tornarà de Charlotte Delbo
02.11.2021 Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà
14.12.2021 Atrapa la llebre de Lana Bastasic

CLUB DE LECTURA EXPERIMENTAL
A través d’un grup virtual a Facebook
Conductor Albert Carol
Gener 2021 Stoner de John Williams
Febrer 2021 Les possessions de Llucia Ramis
Març 2021 La mort del pare de Karl Ove Knausgard
Abril 2021 La dona efervescent de Mar Bosch Oliveras
Maig 2021 Ciutat de mal de Jaume C. Pons Alorda
Octubre - El club dels sibarites. Junichiro Tanizaki
Novembre - Lítica. Lucia Pietrelli
Desembre - Ànima de gos. Antònia Vicens

CLUB DE LECTURA “LLEGIR EL TEATRE”
Vinculat a la programació del TNC i Figueres a escena
Dimecres a les 19 h
Conductora Magda Bosch
13.01.21 L’Hèroe de Santiago Rusiñol Assistència virtual de Joan Marmaneu
(Actor de la posada en escena de l’Hèroe al TNC)
27.01.21 Jauría de Jordi Casanovas
10.02.21 Encara hi ha algú al bosc d’Anna Maria Ricard
10.03.21 Galatea de Josep Maria de Sagarra
31.03.21 La Tempesta de William Shakespeare
14.04.21 La nit de la iguana de Tennesse Williams
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28.04.21 La Gavina d’Anton Txekhov Assistència de la Funcional Teatre
26.05.21 La font de la pólvora de Llàtzer Garcia
09.06.21 L’Emperadriu del paral·lel de Lluïsa Cunillé
30.06.21 L’huracà de Carme Montoriol. Assistència d’Anna Maria Velaz
13.10.2021 Les tres germanes d’Anton Txekhov. Assistència de la Funcional
Teatre.
27.10.2021 La Victor C. d’Anna Maria Ricart
10.11.2021 A nosaltres ens era igual d’Helena Tornero

CLUB DE LECTURA D’ÒPERA
18.01.2021 Els contes de Hoffmann
Conferència i tertúlia literària a càrrec de Daniel Genís
15.02.2021 Els contes de Hoffmann
Audició comentada a càrrec de Clara Valero
11.03.2021 Otello, de Verdi
Audició comentada de Pol Avinyó (a l'Auditori Caputxins)
15.03.2021 Otel·lo de William Shakespeare
Comentari del llibre a càrrec de Caterina Casanovas
25.03.2021 Otello, de Giueppe Verdi. Producció del Liceu.
Visionat a l’Auditori Caputxins
09.04.2021 El cant
Conferència a càrrec de Francesca Masclans, intèrpret i professora de cant
10.05.2021 Tannhäuser de Wagner
Conferència de Pol Avinyó

Anul·lat per cancel·lació de l’espectacle

17.05.2021 Òpera en pantalla, a càrrec de Jaume Radigales
23.05.2021 Sortida al Liceu Tannhäuser de Wagner Espectacle cancel·lat per
part del Liceu
06.10.2021 - 18 h. Auditori Caputxins.
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Conferència sobre Il Barbiere di Siviglia. A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich
(Fundació Òpera Catalunya). Acte vinculat a la representació de l’òpera
homònima al Teatre Jardí el 31 d’octubre.
31.10.2021 – 18h. Teatre El Jardí
Òpera Il barbiere di Siviglia
15.11.2021 - 18 h. Sala d’actes de la Biblioteca.
War Requiem. Poemes de guerra. Tertúlia sobre el llibre Poemes de guerra, de
Wilfred Owen, que inspirà Britten en l’òpera War Requiem, a càrrec de Lluís
Bosch
17.11.2021 - 18 h. Sala d’actes de la Biblioteca.
Conferència homenatge a Amadeu Vives. A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich
(Fundació Òpera Catalunya)
13.12.2021 - 18 h. Sala d’actes de la Biblioteca.
Rigoletto, l’inici de la meravellosa trilogia verdiana, a càrrec de Francesca
Masclans

CLUB DE LECTURA DE POESIA
Dimarts a les 19 h
Conductor Lluís Bosch
19.01.2021 L’alè misteriós: poemes escollits (1965-2007) de Margaret Atwood
16.02.2021 A tocar de Manuel Forcano
16.03.2021 L’amor no ho és tot: antologia poètica d’Edna St. Vincent Millay
20.04.2021 Com ella: poemes escollits (1960-1975) d’Anne Sexton
18.05.2021 El centre del temps de Carles Duarte. Trobada-tertúlia amb
l’autor
19.10.2021 Una Cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils de Felícia Fuster
16.11.2021 La Terra i altres llocs de Lucia Pietrelli
21.12.2021 Poemes de guerra de Wilfred Owen
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CLUB DE LECTURA FÀCIL
Conductora Yolanda Alcalá
Divendres a les 16 h
08.01.2021 La guerra dels móns, de H. G. Wells, adaptat per Núria Climent
Codina
22.01.2021 L’escarbat d’or, d’Edgar Allan Poe, adaptat per Joan Ramon
Berengueras i Rosa Bonafont
05.02.2021 L’escarbat d’or, d’Edgar Allan Poe, adaptat per Joan Ramon
Berengueras i Rosa Bonafont
19.02.2021 L’escarbat d’or, d’Edgar Allan Poe, adaptat per Joan Ramon
Berengueras i Rosa Bonafont
05.03.2021 Grans esperances, de Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas
19.03.2021 Grans esperances, de Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas
09.04.2021 Grans esperances, de Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas
16.04.2021 Grans esperances, de Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas
07.05.2021 Grans esperances, de Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas
21.05.2021 Grans esperances, de Charles Dickens, adaptat per Núria Pradas
10.2021 El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo ; adaptat per
Gemma Redortra i Vilà
11.2021 Nahid, la meva germana afganesa d’Anna Tortajada
12.2021 El teu nom és Olga de Josep Maria Espinàs ; adaptat per Salvador
Comelles
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15. ANNEX II Els més prestats

83

84

16. ANNEX III Biblioteca als mitjans
LA BIBLIOTECA DE FIGUERES A RÀDIO VILAFANT
Dimecres 13 de gener de 2021
Funcionament de la Biblioteca arran de les restriccions sanitàries i els més
prestats del 2020 – Nati Vilanova
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QMBIBLIOTECA%20FIGUERES%2013%20GENER~0.mp3
Dimecres 20 de gener de 2021
Llegir el Teatre – Magda Bosch
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QM%20%20BIBLIOTECA%20FIGUERES%2020%20GENER%202021~0.mp3
Dimecres 03 de febrer de 2021
Noves accions per fer que la Biblioteca sigui més inclusiva – Albert Carol
https://www.radiovilafant.net/la-biblioteca-de-figueres-disposa-de-mascaretestransparents/
Dimecres 10 de febrer de 2021
Les novetats del mes de febrer – Yolanda Alcalà
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https://bit.ly/3qarEeH
Dimecres 17 de febrer de 2021
Llegim Poesia - Nati i Lluís - Col·laboració gravada des de la Biblioteca
(16.2.2021)
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QM%20%20BIBLIOTECA%20%2017%20FEBRER%202021~0.mp3
Dimecres 24 de febrer de 2021
Descobrim les biblioteques patrimonials - Nati Vilanova i Ester Arché
https://www.radiovilafant.net/descobrim-les-biblioteques-patrimonials/

Dimecres 3 de març de 2021
Els clubs de lectura infantils - Sílvia Cortada
https://www.radiovilafant.net/els-clubs-de-lectura-pels-mes-joves-es-realitzende-manera-telematica/
Dimecres 10 de març de 2021
Recuperació de les activitats culturals presencials – Albert Carol
https://www.radiovilafant.net/els-clubs-de-lectura-de-la-biblioteca-reprenen-lapresencialitat/
Dimecres 17 de març de 2021
Recomanacions de poesia – Albert Carol
https://www.radiovilafant.net/des-de-la-biblioteca-de-figueres-ens-parlen-delcentenari-del-naixament-de-felicia-fuster/
Dimecres 24 de març de 2021
Dia Mundial del Teatre – Magda Bosch
https://www.radiovilafant.net/lectura-de-teatre/
Dimecres 7 d’abril de 2021
Presentacions de llibres d'autors i autores locals – Cristina Jutge
https://bit.ly/3dLk7hb
Dimecres 28 d’abril de 2021
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Hacmoriada – Joan Casellas i Cristina Jutge
https://www.radiovilafant.net/a-lespai-de-la-biblioteca.../
Dimecres 5 de maig de 2021
Bibliomakers – Albert Carol
https://www.radiovilafant.net/la-biblioteca-de-figueres-ens-proposa-ferinvents/?fbclid=IwAR38A6erlBo6WjlmpnImUk_6eOFvqesaEAOJRZ52AuBdUgZ
kps5X2MJMQbw
Dimecres 12 de maig de 2021
Jugamat – Albert Carol
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QM%20%20BIBLIOTECA%20FIGUERES%2012%20MAIG%202021~0.mp3
Dimecres 19 de maig de 2021
Concert Paraula de Músic / Eclipse Duo - Núria Bassagañas
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QM%20%20BIBLIOTECA%2019%20MAIG~0.mp3
Dimecres 26 de maig de 2021
Formació TIC – Albert Carol
https://www.radiovilafant.net/radiocarta/quinmati/QM%20%20BIBLIOTECA%20FIGUERES%2026%20MAIG%202021~0.mp3
Dimecres 3 de juny de 2021
Biblioteques amb DO – Nati Vilanova
https://www.radiovilafant.net/repassem-totes-les-activitats-de-la-biblioteca-defigueres/
Dimecres 9 de juny de 2021
Recomanacions de lectura infantils – Albert Carol
Dimecres 16 de juny de 2021
Propostes per l’estiu – Cristina Jutge
https://www.radiovilafant.net/repassem-les-properes-activitats-de-la-bibliotecade-figueres/
Dimecres 22 de setembre de 2021
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Represa de l’activitat cultural – Nati Vilanova
https://bit.ly/3EMBAm7
Dimecres 6 d’octubre de 2021
Propostes culturals per a la setmana – Cristina Jutge
https://www.radiovilafant.net/repassem-amb-la-biblioteca.../
Dimecres 13 d’octubre de 2021
Nati Vilanova i l'arpista Carme Ubach parlen del recital poèticomusical basat en
el diàleg entre la poesia de Víctor Català i la música de Narcisa Freixas "Tot
canta o brunz el món".
https://bit.ly/30doAGm
Dimecres 3 novembre de 2021
Anna Costal i Nati Vilanova – Presentació de la xerrada sobre el fons musical de
la nissaga Sans
https://www.radiovilafant.net/biblioteca-de-figueres-seccio-de-les-veus-delmati/?fbclid=IwAR2ahGegwQ4lgpE3FM2vMK5BuvI9RJL_hyAlBw6sVVT5FLhW
5OZ8BkKzqYo
Dimecres 10 novembre de 2021
Nati Vilanova i Sebastià Bennassar – Prsentació de la xerrada sobre Patricia
Highsmith emmarcada en el centenari del naixement de l'autora
https://www.radiovilafant.net/dijous-18-a-la-biblioteca-de-figueres-xerradasobre-lescriptora-patricia-highsmith/?fbclid=IwAR3DY60mejHixn8I7AikvtIK0xdme7WkP9DSSmF0LhXZjg5wgvQVt4Q2DE
Dimecres 17 novembre de 2021
Albert Carol – Activitats infantils
https://www.radiovilafant.net/tota-lactualitat-de-la-biblioteca-defigueres/?fbclid=IwAR0YP4VQNOnnEV35kdO_WwPnNWmr6z3ZN7wl_r74P2epbjX9eYXdQ_ceQ4
Dimecres 1 desembre de 2021
Cristina Jutge i Albert Alforcea – Xerrada i exposició d’Albert Alforcea
https://www.radiovilafant.net/albert-alforcea-entre-el-rock-i-la-fantasia-a-labilbioteca-defigueres/?fbclid=IwAR3Xj0Hs5rxABP9JbVH0blxMkxxUACQNJkvbvUIptQQFkWt
YqF2m_usomx0
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LA BIBLIOTECA ALS MITJANS
Empordà
2021-01-26 “La biblioteca de Figueres promou activitats inclusives”.
2021-01-26 “La novel·la negra guanya la partida dels llibres més prestats per
les biblioteques” (Cristina Vilà). Consultable en línia:
https://www.emporda.info/cultura/2021/01/25/novel-negra-guanya-partida-dels50722639.html
2021-02-09 “Els tallers del projecte Petit LiceuBib arriben a Figueres i a
Castelló”.
2021-03-02 “Bibliotecàries, història d'una evolució (I)” (José Luis Bartolomé).
Consultable en línia: https://www.emporda.info/opinio/2021/03/01/bibliotecarieshistoria-d-evolucio-dones-50716516.html
2021-03-09 “Bibliotecàries, història d'una evolució (II)” (José Luis Bartolomé).
2021-06-01 “Les escoles i les biblioteques promouen els valors coeducatius”
(Mairena Rivas). Consultable en línia:
https://www.emporda.info/educacio/2021/06/05/les-escoles-i-les-biblioteques52631456.html
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Article al setmanari Empordà sobre el projecte Coeducació-A punt de llegir

2021-06-08 “Miquel Martín participa en les Biblioteques amb DO”
2021-06-08 “Vinyes dels Aspres rep la ruta Biblioteques amb DO”
2021-06-20 “Energia solar, Biblioteca Fages de Climent”.
2021-08-24 “Si no pots venir, ja vinc jo, l'accessibilitat als recursos de la
biblioteca de Figueres” (Júlia Cortina). Consultable en línia:
https://www.emporda.info/cultura/2021/08/29/pots-venir-ja-vinc-jo56474612.html
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Article al setmanari Empordà sobre el préstec a domicili

2021-08-24 “Una exposició testimonia el naixement del turisme” (Cristina Vilà):
Consultable en línia: https://www.emporda.info/cultura/2021/08/29/exposiciofigueres-testimonia-naixement-turisme-56475416.html
2021-09-21 “Un recital recorda la veu de Felícia Fuster”. Consultable en línia:
https://www.emporda.info/oci/agenda/2021/09/22/recital-recorda-veu-feliciafuster-57550732.html
2021-09-28 “David Guzmán realça el valor del compartir dels clubs de lectura a
Figueres” (Cristina Vilà). Consultable en línia:
https://www.emporda.info/oci/agenda/2021/09/28/david-guzman-realcacompartir-dels-57756337.html
2021-10-12 “La poesia de Víctor Català, musicada”.
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2021-10-19 “Recursos literaris per afrontar el tema de la mort amb els infants”
2021-10-26 “El Fòrum del Patrimoni Literari explora la tradició literària i el seu
influx actual”.
2021-11-09 “Concerts, projeccions i xerrades recorden a Stanley Kubrick a
Figueres”.
2021-12-28 “Un Nadal de conte per al gaudi infantil, a través de l’expertesa de
les biblioteques”. Consultable en línia:
https://www.emporda.info/cultura/2022/01/01/nadal-conte-per-gaudi-infantil61068379.html
Hora Nova
2021-01-26 “Contes per a tothom”
2021-03-16 “Biblioteques i museus reprenen activitats culturals amb públic”
2021-04-20 “IX Revetlla de Sant Jordi”
2021-06-01 “Les biblioteques ofereixen llibres coeducatius”
2021-10-26 “La Biblioteca Fages de Climent acull l’onzè Fòrum del Patrimoni
Literari”.
2021-11-02 “Bona assistència de públic a l’onzè Fòrum del Patrimoni Literari”
Revista de Girona
Jutge, Cristina. «Les biblioteques més enllà de la lectura». Revista de Girona,
[en línia], 2021, Núm. 326, p. 86-91,
https://raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/387081
[Consulta: 16-03-2022].
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17. ANNEX IV Legislació i protocols relacionats amb la gestió de
la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
•

RESOLUCIÓ PRE/3814/2021, de 23 de desembre, per la qual es dona
publicitat a la Instrucció 3/2021, de 23 de desembre, sobre noves mesures
organitzatives, de prevenció i seguretat als centres de treball del personal
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de
l'emergència sanitària per la COVID-19 (DOGC núm. 8569A de
23/12/2021)

•

RESOLUCIÓ PRE/2107/2021, de 6 de juliol, per la qual es dona publicitat
a la Instrucció 1/2021, de 6 de juliol, de mesures organitzatives, de
prevenció i seguretat per a la reincorporació als centres de treball del
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de
l’emergència sanitària per la COVID-19. (DOGC núm. 8452 de
07/07/2021)

•

DECRET 128/2021, de 8 de juny, pel qual es crea en el si del Govern de
la Generalitat de Catalunya la Comissió delegada del Govern en matèria
de COVID-19. (DOGC núm. 8429 de 09/06/2021)

•

Normativa sobre la situació de pandèmia pel SARS-CoV-2 (en línia)
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