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Introducció 
 

La Biblioteca Fages de Climent de Figueres porta setze anys de funcionament i 

s’ha consolidat com a centre cultural de proximitat, de promoció de la lectura i 

dinamització cultural de la ciutat de Figueres i de part de la comarca de l’Alt 

Empordà. Així ho mostren els resultats que es recullen en aquesta memòria 

(xifres de visitants, ús dels serveis, préstecs de documents, activitats ofertes i 

acollides a la sala d’actes, etc.). 

La Biblioteca també és un lloc de relació i integrador de les diferents comunitats 

del seu entorn, continua tenint un paper notable en la reducció de la bretxa digital 

i es relaciona amb altres institucions i agents culturals per tal de donar suport a 

l’aprenentatge i afavorir la lectura, fins i tot en espais que no són els propis de la 

biblioteca. Aquest darrer punt s’ha posat de manifest en els projectes de 

bibliopiscina, bibliohospital i biblioteques inclusives. 

El 2016 hem treballat en base a un Pla d’acció que contemplava set eixos i hem 

realitzat el 80% de les accions. Enguany també destaquem les visites 

professionals a altres biblioteques (París i Barcelona) i la formació rebuda sobre 

prescripció lectora. 

Valorem positivament les xifres. Tot i la tendència a la baixa, segueixen essent 

altes en comparació a altres biblioteques de característiques similars.  

Finalment, volem reiterar el nostre compromís en oferir un servei al públic proper 

i de qualitat i agraïm als usuaris i usuàries l’ús que n’han fet al llarg de tot l’any. 

 

Fitxa biblioteca 

La Biblioteca Fages de Climent de Figueres és la biblioteca comarcal de l’Alt 

Empordà. Dóna servei a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà.  Forma 

part del Sistema de Lectura Pública, és de gestió municipal i rep el suport de la 

Diputació de Girona i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

Missió 

La Biblioteca Fages de Climent de Figueres és un centre local obert a tothom 

que té com a missió garantir l’accés lliure a la informació local i global, la formació 

i el lleure i fomentar la lectura. És un punt de trobada que interactua amb altres 

agents culturals i socials de Figueres i comarcal.  

http://ca.figueres.cat/
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Visió 

La Biblioteca vol oferir un servei bibliotecari de qualitat a la ciutat i comarca, que 

actuï de manera presencial i virtual, orientat a l’usuari i ser un espai obert de 

trobada i integració. 

Dades significatives 

DADES SIGNIFICATIVES (2016) 

Dies d’obertura al públic 283 

Hores d’obertura setmanal 41 

Equipament i punts de servei 

Superfície útil (m2) 1.500 

Llocs de consulta / lectura 168 

Ordinadors d’ús públic 18 

Sala d’actes (aforament) 72 

Fons documental                                                       113.658 

Dades d’ús 

Visitants presencials 139.902 

Visitants al dia 536 

Serveis d’extensió bibliotecària (usuaris) 1.596 

Préstec (documents) 115.652 

Nous carnets 968 

Serveis TIC  

Usuaris Internet i ofimàtica (sessions) 21.908 

Usuaris Internet i ofimàtica (usuaris) 1.745 

Usuaris Wi-Fi (sessions) 12.622 

Usuaris Wi-Fi (usuaris) 1.050 

Web i 2.0 

Visites web 27.668 

Usuaris web 17.171 

Facebook seguidors 1.907 

Twitter seguidors 1.166 

Instagram seguidors 1.002 

Activitats 

Activitats total 330 

Hores del conte 24 

Clubs de lectura 89 

Exposicions 14 

Visites escolars 47 

Visites guiades 11 

Conferències i presentacions 69 

Audicions i representacions 7 

Altres activitats 69 

Assistents 

Assistents total 11.207 

Hores del conte 1.480 

Clubs de lectura 1.371 

Exposicions 2.900 

Visites escolars 1.578 

http://ca.figueres.cat/
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Conferències i presentacions 2.597 

Audicions i representacions 430 

Altres 851 

 

1.1 Eix d’activitats  
 

Aquest any s’han realitzat més de 300 activitats que han comptat amb una 

assistència de 11.207 persones, organitzades per la biblioteca o amb 

col·laboració amb altres entitats (Atenea, Correllengua, Diòptria, Funcional 

Teatre, Jugamat, Òmnium, Empordoneses...) i ha cedit els espais per altres 

iniciatives de caire cultural. Degut a la manca d’espais en altres equipaments 

municipals, la sala també ha acollit activitats de formació, reunions o similars de 

diferents àrees de l’Ajuntament, especialment en horari de matí. 

A l’hora de programar s’han tingut en compte les efemèrides de l’any, a nivell 

nacional i local (Any Llull, Any Caterina Albert/Víctor Català, aniversari mort 

Montserrat Vayreda, Carme Montoriol, Montserrat Roig, Miguel de Cervantes, 

Any Roald Dahl, Centenari Teatre Jardí, etc.), dates assenyalades com ara Dia 

de la Dona, Dia de la Música, etc.  

Algunes activitats estan consolidades com ara la Revetlla de Sant Jordi, 

dedicada als autors locals que han publicat llibre el darrer any, amb més de 80 

autors convidats, i el cicle Biblioteques amb DO. 

Com a novetats del 2016, hem col·laborat amb la Marató de TV3 oferint una 

xerrada sobre l’ictus i hem iniciat un cicle de xerrades sobre literatura i sèries 

televisives. Dins del cicle Refugiats hem organitzat l’exposició “Desembalant la 

Biblioteca de Cussó-Ferrer” de llibres sobre Walter Benjamin. Destaquem l’èxit 

de l’exposició Alberes 15, d’artistes empordanesos, i la celebració a la biblioteca 

de Les Lliçons de la Càtedra, acte impulsat per la Càtedra M. Àngels Anglada-

Carles Fages de Climent. 

Es continua l’oferta de clubs de lectura i a partir d’octubre  de 2016 s’amplia  amb 

un nou club de lectura d’adults, un de poesia, un de teatre per a joves i un sobre 

òpera (LiceuBib). En total, s’han ofert 11 clubs de lectura, amb més de 250 

inscrits.  

 

http://ca.figueres.cat/
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1.2 Eix Serveis 

Fons 

Es va fer esporga i revisió general del fons per tal d’eliminar obsolets, duplicats i 

documents malmesos. S’ha aconseguit més rotació i més visibilitat de la 

col·lecció i espais esponjats. 

Respecte a les publicacions periòdiques, s’ha fet esporga dels títols que ja estan 

digitalitzats, incomplets o poc atractius. A més, s’ha canviat el sistema de control 

de les revistes i l’etiquetatge, facilitant i agilitant-ne el préstec de manera que 

l’usuari pot veure des del primer moment quin número és prestable i quin no. 

S’ha aconseguit un augment del préstec de revistes. Finalment, s’ha entrat un 

terç de l’històric de revistes al sistema de gestió Millennium. 

Quant a la col·lecció, s’ha potenciat l’actualització del fons de coneixement, en 

especial, de ciències. Hem incrementat el fons de llibres i altres materials 

adequats a persones amb dificultats lectores.  

Com a accions de difusió del fons, s’ha establert un calendari d’aparadors o 

seleccions temàtiques que han augmentat la rotació de la col·lecció. També es 

té cura d’exposar lectures recomanades a l’entrada de la biblioteca i al Facebook 

de la biblioteca.  

Col·lecció local 

S’ha inventariat el fons personal de Carles Costa i Pujol, part del fons Montserrat 

Vayreda i Trullol i s’ha revisat l’inventari del fons Carme Montoriol. S’han realitzat 

mostres dels materials d’aquests fons. 

La biblioteca ha cedit material a les exposicions següents:  

 “Caterina Albert, escriptora i pintora”: Museu de l’Empordà (del 

18/03/2016 al 29/05/2016) 

 “IV Tarda de Jardins i Jardiners: art, ciència i ofici”: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (21 de juny de 2016 a l’Institut d’Estudis Catalans).  

 “Exposició cartes manuscrites de Caterina Albert”: Biblioteca Camp de 

l’Arpa – Caterina Albert (1 de desembre 2016 al 31 de gener 2017).  

S’han reproduïts documents del fons de la biblioteca en nombroses publicacions 

o en conferències. 

Quant a la digitalització de fons, s’ha digitalitzat la revista esportiva Marcador 

(2836 cares), donada pel senyor Carles Lloveras, i s’han cedit molts números 

solts de revistes de pobles dels darrers anys a l’Arxiu Comarcal per a la 

digitalització. 

http://ca.figueres.cat/
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Al repositori Regira, de la Diputació de Girona, s’han fet accessibles els 

continguts següents:  

 Hora Nova des de 1998 a 2014.  

 La col·lecció de material menor (cartells, programes de mà, etc.) d’entitats 

figuerenques.  

 La col·lecció de goigs.  

 Els àlbums Castellví. Aquests àlbums familiars contenen unes 300 

imatges de principis de Segle XX. S’han descrit i, la majoria, identificat.  

 Nous programes de fires i festes de la Santa Creu fins el 1973. 

La biblioteca ha afegit referències bibliogràfiques a Viquipèdia relacionades amb 

les publicacions locals o les col·leccions digitals, ha creat o actualitzat entrades 

d’autors locals i ha coordinat la viquimarató Narcís Roget.  

 

Serveis de suport a l’aprenentatge i cohesió social 

S’ha continuat el projecte La Biblioteca a les Llars d’infants (lots de llibres per a 

les famílies, visita i hora del conte especial per a les famílies). 

S’ofereixen lots de llibres als instituts i centres de primària, per a lectura individual 

o per a clubs de lectura (INS Ramon Muntaner, INS Alexandre Deulofeu, INS 

Cendrassos, Escola Cor de Maria, Escola Sant Pau). 

Els centres de primària s’acullen a l’oferta de visites guiades i enguany han 

augmentat les visites adreçades a alumnes de 1r de Batxillerat que han de fer de 

realitzar treballs de recerca. La biblioteca dóna suport als alumnes que realitzen 

el treball de recerca i n’hem fet difusió al Facebook aquest estiu amb l’etiqueta 

#TDR.  

Hem endegat el projecte “Biblioteques inclusives”, ampliant el fons de llibres i 

altres materials adreçats a alumnes amb necessitats lectores i de comprensió 

especials,  principalment nens i joves (llibres adaptats a llengua de signes, amb 

llenguatge pictogràfic i de comunicació (SPC), àudio contes, llibres de lectura 

fàcil i llibres on els protagonistes tenien alguna discapacitat). S’han distribuït lots 

als centres d’educació especial i s’ha fet una hora del conte inclusiva. S’ha 

obtingut molt bona resposta per part dels centres.  

Una altra iniciativa de suport a l’aprenentatge ha estat l’elaboració de lots 

temàtics de música. Es van contactar amb els tres centres que ensenyen música 

a la ciutat: Temps de música, La Flauta Màgica i Casino Menestral, i amb un 

músic de piano: Pere Puig. Un dels centres ha fet ús d’aquest recurs. 

http://ca.figueres.cat/
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Juntament amb les biblioteques de l’Alt Empordà (BibliotecAE) i el Servei 

Educatiu de l’Alt Empordà, continuem el projecte A punt de llegir. Les accions 

que mantenim són la publicació de ressenyes mensuals al suplement Diàlegs del 

Setmanari Empordà i la participació en el jurat de concursos escolars  Jocs 

Florals, Lectura en veu alta i Premi Narrativa Periodística de manera rotativa. 

La Biblioteca atén cada vegada més consultes de grups socials que no estan 

alfabetitzats digitalment i els dóna suport en la recerca de feina o gestió de 

tràmits administratius en línia. 

Com ja va sent habitual, oferim visites guiades als inscrits al Curs d’acollida i 

coneixement de l’entorn. També aquest any s’ha mostrat els serveis de la 

biblioteca als alumnes del curs Sortir endavant, organitzat des del Servei 

d’Immigració i Diversitat de l’Ajuntament de Figueres. 

Com a espai de relació i eina d’integració, hem apostat per mantenir l’oferta d’un 

club de lectura fàcil.  

Serveis d’extensió bibliotecària 

Bibliopiscina. Juntament amb el Servei d’Esports, es va oferir un servei de 

bibliopiscina els mesos de juliol i agost, a les tardes. Alguns usuaris demanaven 

que s’oferís el servei també els matins. 

Bibliohospital El Servei de Bibliohospital va començar a funcionar el mes 

d’octubre. En aquesta primera etapa del projecte hem instal·lat el servei al 

menjador de la primera planta del Centre Sociosanitari Bernat Jaume. 

El servei funciona gràcies a voluntàries de la Fundació Clerch i Nicolau i la 

Fundació Vergés Ginjaume que fan de mitjanceres entre el Sociosanitari i la 

Biblioteca. Fins ara ha tingut molt bona acollida pel que es preveu continuar 

endavant amb el servei, ampliar-ho a l’Hospital i/o fer activitats d’animació a la 

lectura. 

1.3 Eix de difusió  
 

Per tal de millora la visibilitat del servei i activitats de la biblioteca, s’han 

consolidat alguns dels canals de difusió: agenda web de la biblioteca i agenda 

web de l’Ajuntament de Figueres, canal de notícies de la web, enviament 

(mailing) de l’agenda mensual, notícies i novetats als usuaris de la biblioteca, 

xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) i notes de premsa als 

mitjans. 

S’ha creat una nova imatge per a la difusió de la biblioteca per mitjà d’un 

personatge de còmic creat per la il·lustradora figuerenca Judit Frigola, en Super 

http://ca.figueres.cat/
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Cool-T. Va felicitar el Nadal del 2016 i a partir del 2107 acompanyarà els usuaris 

en la descoberta dels serveis de la biblioteca. Es redactarà un còmic amb una 

aventura d’aquest superheroi.  

 

 1.4 Eix d’instal·lacions  
 

L’edifici ocupa una superfície de 1500 m2 repartits en 4 plantes i inaugurat ja fa 

16 anys.  

S’hi han anat fent intervencions bàsiques de lampisteria, pintura, fusteria al llarg 

de l’any. Destaquem la intervenció a les terrasses exteriors on s’ha polit i pintat 

el terra de fusta.  

S’ha fet una neteja de la moqueta, però pel 2017 caldria canviar-la en les zones 

de més afluència de públic. 

S’han fet tasques de desinfecció per evitar plagues a càrrec d’una empresa 

especialitzada en tractaments químics. 

Hi havia una colònia de coloms al terrat i s’ha protegit amb una malla la zona 

dels aparells de climatització, lloc on entraven els coloms i accedien fins i tot a 

l’interior de la biblioteca. 

No s’ha solucionat el problema de la baixa il·luminació de l’accés al segon pis 

(escala) i a la sala infantil (façana exterior). Cal instal·lació d’una bastida. 

Quant a comunicacions, estem pendents de la instal·lació d’una xarxa wifi que 

millori l’actual. De moment s’ha suplert amb una antena a cada pis. 

L’equipament informàtic del públic és obsolet. Cal renovar-lo com a mínim amb 

6 aparells. També cal ampliar el nombre d’ordinadors d’ús intern. S’ha intentat 

actualitzar el programari existent, però no ha estat possible degut a 

l’obsolescència. 

1.5 Pressupost general executat 
 

La biblioteca ha disposat d’una partida de 46000 euros per a funcionament 

general (compra de fons, organització activitats, funcionament en general). Un 

40% de l’import s’ha dedicat a adquisicions, un 15% a activitats i un 21% de 

funcionament. No s’ha executat tot el pressupost. No hi ha hagut partida 

d’inversions ni de manteniment pròpies. Per tant, no s’han pogut realitzat algunes 

de les accions previstes en el Pla d’acció. 

http://ca.figueres.cat/
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Tarificació de serveis 

Els ingressos per taxes i preus públics sumen un import de 2491,8€. S’han 

ingressat en concepte d’impressions i fotocòpies, documents malmesos o 

perduts, duplicats del carnet de biblioteca. 

 

1.6 Relació d’equipaments de què disposa  
 

La Biblioteca Fages de Climent és la biblioteca central comarcal de l’Alt Empordà 

i exerceix de biblioteca central urbana de Figueres. La superfície de la biblioteca 

no és suficient per oferir serveis de qualitat. Seria òptima una superfície de 

2400m2.  

Segons els estàndards, cal crear una biblioteca local de proximitat a la ciutat. En 

aquest sentit cal elaborar un Pla funcional de la nova biblioteca. Segons estava 

previst al Pla d’acció 2016, s’han recollit dades estadístiques de moment. El 2017 

es continuarà aquesta acció. 

 

1.7 Eix recursos humans 
 

L’equip de treball de  la biblioteca està format per 11 persones: una bibliotecària, 

que assumeix les funcions de directora (plaça per consolidar); dos bibliotecaris i 

vuit tècnics auxiliars.  

L’any 2016 ha estat el primer any en molt de temps amb la plantilla estabilitzada 

(amb 3 tècnics auxiliars incorporats el desembre 2015), la qual cosa ha permès 

poder oferir el servei correctament en períodes de vacances. S’ha demanat 

revisió de les retribucions (complements de productivitat) de la directora i de dues 

tècnics auxiliars i no s’ha resolt. Queda pendent, segons el Mapa de Lectura 

Pública, la incorporació d’un ajudant de serveis o subaltern. És una figura 

estrictament necessària per un equipament municipal de 1500m2 distribuïts en 

4 plantes, amb un volum de visitants diari de gairebé 500 persones, amb una 

sala d’actes amb dues o tres activitats diàries i la feina que això comporta de 

condicionar l’espai. 

A banda, hem comptat amb: 

-dues persones del Programa Treball i Formació, majors de 45 anys (gener-maig) 

-2 estudiants de 4t ESO del Projecte Forma’t de l’INS Cendrassos, curs 2015-

2106 i curs 2106-2017, 12h/setmana. 

http://ca.figueres.cat/


  

 

11 
 

-1 estudiant de Biblioteconomia, com a voluntària, els mesos de juliol i agost 

-1 estudiant de batxillerat en pràctiques de l’Institut Cendrassos, curs 2016-2017 

-1 jove de serveis a la comunitat, 50h 

-1 voluntari, 20h/setmana 

-1 voluntària (bibliohospital, biblioteca), 3 voluntàries del bibliohospital 

-1 monitor bibliopiscina (juliol, agost) 

Es va obrir convocatòria per a seleccionar una persona del Programa de 

pràctiques de joves titulats, però finalment la persona que va superar les proves, 

hi va renunciar.  

A finals de 2016 hem presentat el projecte per a seleccionar dues persones més 

de la darrera convocatòria del Programa Treball i Formació, amb perfil de 

dinamitzador TIC i tècnic auxiliar de biblioteca. Dins del mateix programa, però 

des de l’Àrea d’Urbanisme,  hem sol·licitat una persona per a reforç de neteja.  

 

Formació 

El personal de la biblioteca ha realitzats diferents accions formatives, la majoria 

organitzades pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i 

realitzades a Girona. 

 Formació e-Biblio, 4h 

 Prescripció científica i humanística, 12h 

 Escola d’hivern de la biblioteca pública (com a assistents i com a ponents) 

 Prescripció literària d’adults, 12 h 

 Prescripció literària de còmic, 8h 

 Prescripció literària de cinema, 8h 

 Curs les ressenyes literàries. Com fer comentaris d'obres per a adults, 

 joves i infants  

 5a Trobada de responsables de biblioteques públiques 

 Jornada de Biblioteques inclusives (com a assistents i ponents) 

 Visita a biblioteques de París 

http://ca.figueres.cat/
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 Fira Liberisliber  

IV Jornada de Biblioteques Patrimonials 

 Visita a biblioteques de Barcelona 

 Trobada Bibliowikis 2016 

 

Annex  

Activitats 2016 

Data Activitat Assistents 

09/01/2016 Club de lectura de 5è 11 

11/01/2016 Club de lectura ACAE 18 

13/01/2016 Club de lectura Llegir el Teatre 28 

14/01/2016 Exposició Oriflèxia i Biblioteca matemàtica d’Helena Cusí 200 

14/01/2016 Club de lectura fàcil 7 

14/01/2016 Xerrada: Com acompanyar la ràbia i la frustració 70 

15/01/2016 Lectura dramatitzada del llibre La Mirada indiscreta, d’Àngel Burgas 60 

16/01/2016 Club de lectura de 3r 6 

16/01/2016 Club de lectura de 4t 10 

18/01/2016 Club de lectura experimental 13 

20/01/2016 Visita escolar CEIP Joaquim Cusí 57 

20/01/2016 Cinefòrum Club social 10 

21/01/2016 Visita escolar Escola Salvador Vilarrassa de Besalú 75 

21/01/2016 Presentació del llibre de poemes Els quatre elements, d’Henar Galan 80 

22/01/2016 Presentació del llibre Ocho pasos hacia la felicidad, de Gheshe Kelsang 

Gyatso 

80 

25/01/2016 Visita escolar CI de l'Escola l'Amistat 25 

25/01/2016 Club de lectura de tarda 29 

25/01/2016 Club de lectura de vespre 20 

26/01/2016 Presentació del llibre Resurgir d'Amparo Velasco 18 

27/01/2016 Club de lectura juvenil 11 

28/01/2016 Club de lectura fàcil 3 

28/01/2016 Hora del conte 20 

29/01/2016 Contes per a nadons 75 

30/01/2016 Hora del conte 65 

04/02/2016 Roda de premsa Balanç 2015 i línies de treball 2016 18 

06/02/2016 Club de lectura de 5è 17 

08/02/2016 Club de lectura ACAE 18 

11/02/2016 Visita escolar PQPI Comerç. Explicació CDU i classificacions 15 

10/02/2016 Club de lectura Llegir el teatre 38 

11/02/2016 Club de lectura fàcil 4 

11/02/2016 Presentació del llibre La democràcia, per fer què?, de Josep Pallach 50 

12/02/2016 Presentació del llibre Código Rojo, de Luís Gonzalo Segura 60 

12/02/2016 Visita Curs d'Acollida i Coneixement de l'Entorn 12 

13/02/2016 Presentació del disc de Raul Carlevaro 70 

15/02/2016 Exposició Carles Costa 200 

http://ca.figueres.cat/
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16/02/2016 Visita escolar Joaquim Vallmajó de Navata 65 

16/02/2016 Visita escolar Escola Gonçal Comellas d'Avinyonet de Puigventós 37 

17/02/2016 Formació per les educadores de les llars d’infants municipals 13 

19/02/2016 Presentació del llibre L’instant, d’Albert Mestres 50 

20/02/2016 Club de lectura de 3r 10 

20/02/2016 Club de lectura de 4t 12 

22/02/2016 Club de lectura experimental 13 

24/02/2016 Formació per les educadores de les llars d’infants municipals 15 

24/02/2016 Club de lectura juvenil 11 

25/02/2016 Visita escolar CEIP Josep Pallach 50 

25/02/2016 Taller de contes a càrrec de Bel Bellvehí 26 

25/02/2016 Club de lectura fàcil 4 

25/02/2015 Visita Sala Infantil alumnes de La Salle 4 

26/02/2016 Contes per a nadons 70 

26/02/2016 Visita escolar Joaquim Gifre de Garriguella 63 

26/02/2016 Visita escolar Escola de Cabanes 57 

27/02/2016 Hora del conte 50 

27/02/2016 Sortida: Trobada de clubs Llegir el Teatre al TNC 28 

29/02/2016 Club de lectura de tarda 29 

29/02/2016 Visita Llar d'Infants Imagina Kids 5 

29/02/2016 Club de lectura de vespre 18 

01/03/2016 Exposició BiblioArt 200 

01/03/2016 Taller de formació de Viquipèdia 9 

01/03/2016 Taller d’escriptura creativa per a alumnes de 6è 26 

02/03/2016 Empordoneses 200 

02/03/2016 Visita escolar Escola Parc de les Aigües 50 

02/03/2016 Suport Crèdit de Síntesi – INS Monturiol 90 

02/03/2016 Formació per les educadores de les llars d’infants municipals 15 

02/03/2016 Cinefòrum Club Social 12 

05/03/2016 Club de lectura de 5è 20 

07/03/2016 Taller d’escriptura creativa per a alumnes de 6è 26 

07/03/2016 Visita guiada grup del Servei d´acollida i immigració 25 

08/03/2016 Els Quartos de la Virginia, a càrrec de Núria de Calella 80 

09/03/2016 Visita escolar – Treballs de recerca 40 

09/03/2016 Club de lectura Llegir el Teatre 30 

10/03/2016 Club de lectura fàcil 13 

10/03/2016 Visita escolar CEIP Carme Guasch 48 

10/03/2016 Presentació del llibre Cuina i reaprofita! de Lídia Casademont 40 

11/03/2016 Taller d’escriptura creativa per a alumnes de 6è 26 

11/03/2016 Presentació del llibre Escrits descreguts, de J. Pagès J. 10 

12/03/2016 Presentació llibre La pasión de ser mujer Susana Frouchtmann  80 

12/03/2016 Visita guiada per a diferents col·lectius de dones de la ciutat 5 

14/03/2016 Club de lectura ACAE 18 

14/03/2016 Club de lectura experimental 9 

16/03/2016 Formació per les educadores de les llars d’infants municipals 25 

16/03/2016 Club de lectura juvenil 4 

17/03/2016 Curs de sensibilització ambiental 12 

17/03/2016 Visita grup català acollida 10 

17/03/2016 Presentació del llibre El Cid de València era català o Quan i com els catalans 

van fer Espanya de Lluís Maria Mandado 

25 

http://ca.figueres.cat/


  

 

14 
 

18/03/2016 Contes per a nadons 80 

19/03/2016 Club de lectura de 3r 7 

19/03/2016 Hora del conte 50 

19/03/2016 Club de lectura de 4t 13 

21/03/2016 Club de lectura de tarda 26 

21/03/2016 Club de lectura de vespre 12 

23/03/2016 Curs de sensibilització ambiental 12 

29/03/2016 Curs de sensibilització ambiental 12 

30/03/2016 Conferència La repressió després de l'11 de setembre de 1714: 300 anys 

després del Decret de Nova Planta 

60 

31/03/2016 Curs sobre legionel·la per a tècnics municipals 12 

31/03/2016 Club de lectura fàcil 4 

31/03/2016 Xerrada: Col·leccionant bones conductes 50 

04/04/2016 Taula rodona 20h sobre la discriminació de la dona en l’àmbit del treball. 

Organitza: Amnistia Internacional Alt Empordà 

10 

05/04/2016 Presentació del llibre Isomeries poètiques (1967-1968-1969-1970) : de la 

contracultura a la física teòrica, de Jom Friser (Josep M. Frigola) 

30 

06/04/2016 Visita guiada ZER Tramuntana (Vilamacolum) 63 

06/04/2016 Presentació del llibre Distant voices, still lives, de José Luis Bartolomé 27 

07/04/2016 Curs de sensibilització ambiental 15 

07/04/2016 Presentació del llibre Una memòria compartida, d'Enric Pujol 15 

08/04/2016 Visita escolar Escola Joaquim Cusí i Fortunet 45 

08/04/2016 Visita guiada grup del Servei d´acollida i immigració 21 

09/04/2016 Club de lectura de 5è 20 

11/04/2016 Taula rodona Dia Internacional Poble Gitano 23 

12/04/2016 Visita Escolar CEIP Amistat 24 

12/04/2016 Curs de sensibilització ambiental 11 

12/04/2016 Trobada Llars d’Infants 6 

12/04/2016 Presentació del llibre La locura de las mariposas de Marina Hidalgo 47 

13/04/2016 Club de lectura Llegir el teatre 25 

14/04/2016 Club de lectura fàcil 12 

14/04/2016 Presentació del llibre de Jordi Pla Sense les reixes del temps 50 

16/04/2016 Club de lectura de 3r 4 

16/04/2016 Club de lectura de 4t 13 

18/04/2016 Exposició de cartells. Centenari Teatre Municipal El Jardí. 200 

18/04/2016 Club de lectura ACAE 18 

18/04/2016 Club de lectura experimental 14 

20/04/2016 Videofòrum Club Social 8 

20/04/2016 Presentació del llibre Cançons de son i món de la Marina Gibert 70 

21/04/2016 Reunió informativa obtenció del Certificat d’acollida. 30 

22/04/2016 Revetlla de Sant Jordi 200 

23/04/2016 Hora del Conte a la Rambla 100 

25/04/2016 Club de lectura de tarda 15 

25/04/2016 Club de lectura de vespre 15 

27/04/2016 Exposició Caterina Albert / Víctor Català 200 

27/04/2016 Club de lectura juvenil 12 

27/04/2016 Conferència El teatre de Víctor Català, a càrrec d’Irene Muñoz 80 

28/04/2016 Club de lectura fàcil 12 

29/04/2016 Contes per a nadons 80 

30/04/2016 Hora del conte 40 

04/05/2016 Videofòrum Club Social 8 

05/05/2016 Xerrada sobre els camps de voluntariat. Servei Civil Internacional 12 
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07/05/2016 Club de lectura de 5è 20 

11/05/2016 Club de lectura Llegir el teatre 30 

12/05/2016 Club de lectura fàcil 3 

12/05/2016 Presentació dels llibres Occident de Marcel Riera i Dóna’m la mà 20 

13/05/2016 Xerrada i documental sobre les dones a Colòmbia 33 

14/05/2016 Trobada amb l’escriptora Eulàlia Canal 35 

18/05/2016 Presentació de la col·lecció de fotografies Francesc Castellví i conferència 

erta Blasi, Nati Vilanova i Inés Padrosa 

25 

19/05/2016 Xerrada Fomentar les capacitats dels nostres fill/es 15 

20/05/2016 Exposició Jugamat 300 

21/05/2016 Club de lectura de 3r 6 

21/05/2016 Club de lectura de 4t 13 

21/05/2016 Club de lectura ACAE 18 

23/05/2016 Club de lectura experimental 13 

24/05/2016 Sessió de treball i projecció fotografies Castellví 12 

25/05/2016 Club de lectura juvenil 13 

26/05/2016 Club de lectura fàcil 8 

26/05/2016 Xerrada Jugamat 60 

27/05/2016 Sorteig Llar d’Infants 20 

27/05/2016 Contes per a nadons 75 

28/05/2016 Hora del conte 20 

30/05/2016 Club de lectura 32 

30/05/2016 Club de lectura 13 

01/06/2016 Mostra de llibres sobre el vi Biblioteques amb DO 200 

01/06/2016 Divagacions sobre novel·la negra Biblioteques amb DO 40 

03/06/2016 Presentació del llibre Vint-i-cua 26 

04/06/2016 Presentació del llibre Les Cartes de l’escultor Enric Casanovas 24 

07/06/2016 Cloenda del projecte “La sala infantil a les llars d’infants” 55 

08/06/2016 Club de lectura Llegir el teatre 26 

09/06/2016 Presentació del llibre Carol 52 

10/06/2016 Visita Curs d'Acollida i Coneixement de l'Entorn 25 

10/06/2016 Visita escolar 25 

10/06/2016 Conferència Vins i vinyes de tramuntana Biblioteques amb DO 38 

11/06/2016 Hora del conte 40 

13/06/2016 Club de lectura ACAE 18 

13/06/2016 Reunió dels clubs de lectura externs 15 

14/06/2016 Visita guiada interns de 3r grau 15 

14/06/2016 Visita escolar 70 

14/06/2016 Presentació de la Revista Encesa n. 2 25 

15/06/2016 Conferència Digueu el vi pel seu nom Biblioteques amb DO 55 

16/06/2016 Videofòrum Club Social 8 

16/06/2016 Xerrada sobre Sylvia Plath i Ted Hugues 30 

17/06/2016 Visita escolar 25 

17/06/2016 Contes per a nadons 40 

21/06/2016 Concert Pablo Serna en acústic 43 

01/07/2016 Reunió empresa neteja Valònia 15 

13/07/2016 Videofòrum Club social 8 

22/07/2016 Reunió Serveis Socials Ajuntament de Figueres 10 

26/07/2016 Grup de debat Pla d’Igualtat 10 

27/07/2016 Reunió beques alumnes excel·lents 12 

http://ca.figueres.cat/


  

 

16 
 

01/08/2016 Curs d’acollida 15 

02/08/2016 Curs d’acollida 15 

03/08/2016 Curs d’acollida 15 

04/08/2016 Curs d’acollida 15 

05/08/2016 Curs d’acollida 15 

05/08/2016 Visita Curs d'Acollida i Coneixement de l'Entorn 15 

23/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

25/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

26/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

27/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

28/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

29/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

30/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

31/08/2016 Curs de coneixements laborals 12 

01/09/2016 Curs de coneixements laborals 12 

02/09/2016 Exposició Alberes 15 200 

02/09/2016 Presentació de la revista Alberes 15 30 

03/09/2016 Curs de coneixements laborals 12 

08/09/2016 Presentació de llibre Referents 20 

09/09/2016 Presentació dels llibres de Carles Camp 6 

14/09/2016 Videofòrum Club Social 8 

15/09/2016 Esmorzar empresarial XEC 35 

19/09/2016 Exposició Walter Benjamin 300 

19/09/2016 Conferència L’Europa dels refugiats 70 

20/09/2016 Grup de debat renovació pla d’igualtat 9 

21/09/2016 Repartiment lots Biblioteques inclusives 10 

22/09/2016 Presentació del llibre Trenes tallades 50 

23/09/2016 Presentació del llibre Las sombras de la transición 35 

24/09/2016 Hora del conte 55 

26/09/2016 Acte inaugural Clubs de lectura 110 

28/09/2016 Conferència El rostre de la violència 28 

29/09/2016 Presentació del llibre de Til Stegmann 18 

30/09/2016 Contes per a nadons 90 

30/09/2016 Presentació del llibre El món, un escenari 32 

01/10/2016 Club de lectura 5è i 6è 30 

04/10/2016 Reunió AMPES Ajuntament 18 

05/10/2016 Visita guiada alumnes CFGM 26 

05/10/2016 Conferència d’Eric Hauck 50 

06/10/2016 Conferència Dia mundial de la salut mental 10 

07/10/2016 Visita Curs d'Acollida i Coneixement de l'Entorn 20 

08/10/2016 Club de lectura Llegir el Teatre Joves 1 

10/10/2016 Sessió treball Pla d’Igualtat. Ajuntament 8 

13/10/2016 Visita escolar 15 

14/10/2016 Curs sortir endavant 16 

15/10/2016 Club de lectura de 3r i 4t 11 

17/10/2016 Curs Sortir endavant 16 

17/10/2016 Visita escolar 1r Batxillerat 30 

18/10/2016 Curs Sortir endavant 16 

18/10/2016 Visita escolar 12 
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18/10/2016 Club de lectura de poesia 23 

19/10/2016 Curs Sortir endavant 16 

19/10/2016 Videofòrum Club social 8 

19/10/2016 Presentació del llibre Viatges per Egipte 10 

20/10/2016 Exposició Ramon Llull 200 

20/10/2016 Visita escolar 15 

20/10/2016 Visita escolar 10 

21/10/2016 Correllengua- Lectures dramatitzades 90 

22/10/2016 Hora del conte en anglès 100 

24/10/2016 Curs Sortir endavant 16 

24/10/2016 Club de lectura ACAE 20 

24/10/2016 Visita escolar 30 

24/10/2016 Club de lectura d’adults 12 

25/10/2016 Curs Sortir endavant 16 

25/10/2016 Club de lectura juvenil 12 

26/10/2016 Curs Sortir endavant 16 

26/10/2016 Club de lectura llegir el teatre 40 

27/10/2016 Visita escolar 20 

28/10/2016 Reunió Ajuntament 6 

28/10/2016 Visita escolar 50 

28/10/2016 Contes per a nadons 60 

31/10/2016 Club de lectura 27 

31/10/2016 Club de lectura 18 

02/11/2016 Curs Sortir endavant 16 

02/11/2016 Visita escolar 36 

02/11/2016 Presentació del llibre Manel Brunet 22 

03/11/2016 Visita escolar 49 

03/11/2016 Xerrada sobre salut i nutrició 50 

04/11/2016 Reunió Ajuntament 17 

04/11/2016 Roda de premsa Figueres Galàctica 4 

05/11/2016 Club de lectura de 5è i 6è 28 

07/11/2016 Acte formació FAPAC 20 

08/11/2016 Exposició Montserrat Vayreda 200 

08/11/2016 Curs Sortir endavant 13 

08/11/2016 Conferència Ictus i lesions medul·lars 20 

09/11/2016 Hora del conte – Biblioteca inclusiva 20 

09/11/2016 Club de lectura Llegir el teatre 37 

10/11/2016 Visita escolar 38 

10/11/2016 Isabel Clara-Simó a les Lliçons de la Càtedra 50 

11/11/2016 Reunió Serveis Socials Ajuntament 9 

11/11/2016 Conferència La invenció del temps 10 

12/11/2016 Club de lectura de 3r i 4t 15 

14/11/2016 Curs Sortir endavant 16 

15/11/2016 Curs Sortir endavant 16 

15/11/2016 Curs Sortir endavant 16 

15/11/2016 Visita escolar 23 

15/11/2016 Videofòrum Club social 8 

16/11/2016 Conferència L’avar de Molière 34 

17/11/2016 Visita escolar 25 
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17/11/2016 Club de lectura fàcil 7 

17/11/2016 Presentació de l’opuscle de Don Quijote a Barcelona 50 

18/11/2016 Reunió Serveis Socials Ajuntament 9 

18/11/2016 Conferència 100 motius per a la Reforma Horària 30 

19/11/2016 Presentació del llibre Fora de classe 38 

21/11/2016 Club de lectura d’adults 13 

22/11/2016 Club de lectura de poesia 24 

24/11/2016 Visita escolar 50 

24/11/2016 Club de lectura fàcil 8 

24/11/2016 Conferència Montserrat Vayreda: rimant i estimant 60 

25/11/2016 Visita escolar 50 

25/11/2016 Contes per a nadons 90 

26/11/2016 Hora del conte 60 

28/11/2016 Club de lectura 26 

28/11/2016 Club de lectura 15 

29/11/2016 Club de lectura juvenil 12 

30/11/2016 Visita escolar 54 

30/11/2016 Presentació del club de lectura LiceuBib 70 

30/11/2016 Club de lectura Llegir el teatre 45 

01/12/2016 Xerrada sobre cinema i literatura 17 

02/12/2016 Visita escolar 25 

03/12/2016 Visita guiada a pares de llars d’infants 20 

03/12/2016 Club de lectura de 5è i 6è 22 

05/12/2016 Acte Comissió LGTBI en el marc del Consell d'Educació 10 

07/12/2016 Visita escolar 25 

09/12/2016 Visita escolar 30 

09/12/2016 Visita escolar 30 

10/12/2016 Club de lectura de 3r i 4 14 

12/12/2016 visita escolar 30 

12/12/2016 Visita escolar 30 

12/12/2016 Club de lectura ACAE 20 

12/12/2016 Club de lectura d’adults 10 

13/12/2016 Club de lectura de poesia 24 

14/12/2016 Visita escolar 50 

14/12/2016 Visita escolar 25 

14/12/2016 Club de lectura Llegir el teatre 33 

15/12/2016 Visita escolar 25 

15/12/2016 Club de lectura fàcil 10 

15/12/2016 Conferència Literatura i sèries televisives 15 

16/12/2016 Visita Curs acollida 21 

16/12/2016 Contes per a nadons 80 

17/12/2016 Viquimarató Narcís Roget 13 

17/12/2016 Hora del conte 50 

19/12/2016 Club de lectura i presentació de llibre 13 

20/12/2016 Club de lectura juvenil 9 

21/12/2016 Videofòrum club social 8 

21/12/2016 Taller de pobresa energètica 20 

21/12/2016 Exposició de fotografies del 3r Concurs de fotografia Ferran Pou 200 

21/12/2016 Lliurament de premis del 3r Concurs de fotografia Ferran Pou 60 
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22/12/2016 Presentació del llibre i CD Tempesta esvaïda 17 

23/12/2016 Presentació del llibre El pacifista que pretenia volar 52 

28/12/2016 Club de lectura Llegir el Teatre 37 
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