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Què fem?


Responsable
polític

Contribuir al desenvolupament del llibre i la lectura
Xavier Rocas



Contribuir a la formació inicial



Contribuir a la informació i a la documentació
municipal

Responsable
tècnic



Contribuir al desenvolupament de la recerca

Isabel Pernal



Contribuir a la conservació i a la valoració del
patrimoni

Personal



Contribuir al desenvolupament cultural

xrocas@palafrugell.cat

 2 bibliotecaris
 3 tècnics
auxiliars
biblioteca
 1 ajudant
biblioteca

Ens podeu trobar a

Pressupost
total

Carrer Sant Martí, 18
443.339.07€

Horari d’atenció al públic
dilluns a dissabte de 10 a 13.30h i de 16 a 20h
dijous de 16 a 20h

Pressupost
executat
214.585,90€

Biblioteca

01. Pressupost
Descripció

Despesa
compromesa
454,00

ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
BIBLIOTECA
LLOGUER FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA
ENLLUMENAT BIBLIOTECA

Obligacions
reconegudes
6.010,29

600,00
787,00

-

1.297,00
2.000,00
2.000,00

99,65
2.351,10
5.452,12
-

DESPESES DE PUBLICITAT I IMPREMTA
DESPESES ACTIVITAT ARTECA
MATERIAL FUNGIBLE

INVERSIO EQUIPAMENT BIBLIOTECA
DESPESES FONS BIBLIOGRAFIC

CALEFACCIÓ BIBLIOTECA
TELEFON BIBLIOTECA
ACTIVITATS DE DIFUSIO
PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA
NETEJA BIBLIOTECA MUNICIPAL
SEGURETAT SOCIAL:BIBLIOTECA MUNICIPAL
RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS BIBLIOTECA
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
BIBLIOTECA

PROJECTE SALA POLIVALENT BIBLIOTECA
TOTAL

2.500,00
5.734,37
4.359,00
6.752,00
13.047,7000
11.237,00
18.973,00
32.959,00
47.794,00
74.510,00

3.748,52
4.152,06
12.760,01
19.282,64
19.282,64
37.952,40
45.556,93
72.945,78

218.335,00
443.339,07

214.585,90

02. Descripció de les activitats
Fons per tipus de document
Altes de fons
1.945

Baixes de
fons
285

Fons de
préstec
47.042

1.239

163

Documents
sonors
Audiovisuals

359

Documents
electrònics
Documents
cartogràfics
Documents

Total
Llibres i
fullets
Manuscrits

4.418

Total de
fons
51.460

38.918

4.321

43.239

0

0

15

3.092

34

3.126

330

66

4.708

30

4.738

14

41

292

7

299

2

0

21

1

22

0

0

0

0

0

Fons exclòs

Biblioteca Municipal
gràfics
Música
impresa
Microformes
Altres
documents

0

0

0
1

0

Publicacions periòdiques (números)

11

0

0

25

25

0

11

Altes
d'exem
plars

Baixes
d'exe
mplar
s

1.379

766

Consulta i préstec: tots els documents es troben a disposició de l’usuari, ja sigui per a la
seva consulta a sala o per a ser deixats en préstec.
Circulació
Indicador: Documents prestats per habitant
Ambit territorial: SSTT Girona: 1,82
Comarca: Baix Empordà: 1,90
Biblioteca: Biblioteca de Palafrugell: 1,93
Indicador: Documents prestats per dia de servei
Ambit territorial: SSTT Girona: 95,37
Comarca: Baix Empordà: 87,31
Biblioteca: Biblioteca de Palafrugell: 151,70

Indicador: % de documents prestats en relació amb el fons total de préstec
Ambit territorial: SSTT Girona: 92,87 %
Comarca: Baix Empordà: 84,03 %
Biblioteca: Biblioteca de Palafrugell: 93,84 %

Préstec per tipus de document

Documents prestats total
Documents prestats llibres i fullets

Préstecs
totals
44.146
27.653

Documents prestats publicacions periòdiques

2.315

Documents prestats sonors

2.660

Documents prestats audiovisuals
Documents prestats electrònics
Documents prestats altres

11.241
261
16
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Préstec interbibliotecari i préstec a entitats: la biblioteca facilita l’accés a tot el fons del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya per mitjà del préstec interbibliotecari gratuït. Així
mateix, les entitats de la població gaudeixen de condicions especials i més flexibles en el
servei de préstec.
Indicador: Documents rebuts per préstec interbibliotecari per 1.000 habitants
Ambit territorial: SSTT Girona: 43,59
Comarca: Baix Empordà: 27,78
Biblioteca: Biblioteca de Palafrugell: 35,37
Servei d’informació i orientació: els professionals que treballen a la biblioteca ofereixen
informació i orienten dels serveis de la biblioteca. Poden fer-se consultes, pròrrogues de
préstec, sol·licituds, peticions...presencials, per telèfon i per correu electrònic.
Servei d’accés a Internet: El servei d’Internet és de lliure accés i gratuït per a tothom.
L’objectiu del servei és garantir la possibilitat d’accés a Internet de tota la població i
potenciar-ne la utilització i el coneixement. També es disposa de servei Wi-fi a totes les
instal·lacions.
Nombre de connexions a Internet:.
TIPUS DE SESSIONS
Sessions ràpides (15 minuts)
Sessions d’adults (1 hora)
Sessions d’infants(1 hora)
Sessions Wifi

2011
14.767
15.604
5.513
10.972

2012
15.146
12.864
4.324
11.861

Es constata un descens del número de sessions en ordinadors fixes i un increment de les
sessions de Wi-fi, que marca la tendència actual dels usuaris de les NTIC a utilitzar, cada
cop més, els ordinadors portàtils, i per tant és necessari poder oferir un Servei de Wi-fi, més
potent, ja que la demanda d’aquest servei puja.
Activitats de promoció cultural: es programen activitats infantils, juvenils i d’adults que
contemplen els objectius d’incentivar la lectura, el diàleg social i la participació ciutadana. De
cara al públic infantil, també hem contribuït a editar Guies de lectura infantils i juvenils dins
del grup de treball CLER. Es programen habitualment: cursos de formació en TIC, club de
lectura, converses d’idiomes (en anglès, francès i àrab), hores del conte, xerrades i activitats
dins del projecte Nascuts per llegir.

Visites de formació d’usuaris: s’ofereixen a grups escolars o entitats diverses i pretenen
ampliar els coneixements dels serveis de la biblioteca adequant-ho als diversos nivells i
necessitats. S’han realitzat 35 .
10

Servei de reprografia: la biblioteca disposa en accés lliure d’una fotocopiadora,
d’escàner i impressores. Els preus per utilitzar aquest servei es regiran pels preus públics
que s’estipulin a l’Ajuntament.
Servei d’assessorament al centre educatiu psicopedagògic Ludus de Palafrugell: A
partir del mes d’octubre, el personal de la biblioteca responsable de la Sala Infanti. Susana
Ruiz, ofereix maletes personalitzades amb llibres , i dirigides als nens/es que atén el centre i
necessiten una atenció especial i centrada en el desenvolupament de la lecto-escriptura.
Aquest documents són seleccionats pel personal abans esmentat . Es treballa amb
coordinació amb els tècnics del centre abans de la tria del material, per conèixer el perfil del
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nen o nena , i poder fer una tria pertinent, i posteriorment es fa un seguiment dels resultats
obtinguts amb el material lliurat i es valora si el material ha estat l’adequat per aconseguir els
objectius pedagògics proposats.
Total llibres prestats durant el 2012: 35 exemplars.
Servei de préstec d’ordinadors portàtils i de e-books
Amb la incorporació de 3 ordinadors portàtils i 5 lectors digitals
amb 150 títols cada un s’ha aconseguit un pas més cap a
l’apropament de l’ús de les TIC a la ciutadania.

Servei d’informació local: A la pàgina web, hi ha incorporat un Servei d’informació local
amb dossier de premsa. També s’ha mantingut diverses col·laboracions amb l’Arxiu
municipal en matèria de col·lecció local.
Bibliobarris: serveis als barris: en el decurs de l’any 2012 s’han gestionat els següents
punts de servei:
Bibliobarri de Calella
Biblioplaça al Parc de la Sauleda: durant un mes i segons disponibilitat de personal eventual.
Biblioplatja: durant els mesos de Juliol i Agost, s’ha
portat a terme a la Platja de Tamariu.
Servei d’Arteca: préstec i exposició d’obres d’art a
la Biblioteca
Les xifres de valoració dels servei són les següents:
-18 exposicions realitzades durant l’any 2012
-Número de préstecs: 26
-Un fons de 94 obres d’art d’artistes palafrugellencs o
vinculats al municipi.
-Una pàgina web informativa i patrimonial on s’han catalogat i referenciat els 82 artistes que
han exposat fins el 2012.
Web pròpia: www.bibgirona.cat/palafrugell i www.arteca.cat
-Visites Web de la biblioteca i de la Web d’Arteca: 3.472
-Amics facebook: 5.120 amics.
-Seguidors Twitter: 442

Activitats d’animació cultural
Hores del conte

20 Presentacions

13

Cursos internet

24 Bibsons-Ràdio

7

Concursos
Espectacles Teatre
Tallers
Clubs de lectura
Xerrades

1
1
25
10
3

18
2
37
37
20

Exposicions
Memòria oral
Converses francès
Converses anglès
Altres
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El novembre, es va iniciar un nou cicle de formació amb alumnes del cicle superior de
primària: Conèixer els clàssics, Charles Dickens. Hi varen participar tres escoles: Escola
Carrilet, Torres Jonama i Frederic Martí. El propòsit és repetir-lo cada any amb un autor/a
diferent.

TOTAL ACTIVITATS: 211
TOTAL PARTICIPANTS: 3.712

03. Col·laboracions i convenis
S’han fet 31 visites escolars entre els grups escolars des de p2 (Llar d’infants) a centres
de primària, secundària i batxillerat de Palafrugell.
També s’han fet 2 visites amb els alumnes de català de l’Oficina de Català de l’Ajuntament
de Palafrugell; 1 visites amb mestres de l’Escola de Magisteri de Girona, 1 visita amb
alumnes del cicle formatiu de l’Institut de la Bisbal.
Per vuitè any, la Biblioteca ha mantingut el conveni de col·laboració amb el CAP de
Palafrugell per el projecte Nascuts per llegir
El programa BIBSONS s’ha fet en col·laboració amb Ràdio Palafrugell i puntualment amb
l’Àrea de Joventut.
El Biblioplaça al parc de la Sauleda s’han portat a terme gràcies a la col·laboració de les
Associacions de Veïns, i la participació d’un voluntari provinent de Justícia.
La Biblioplatja de Tamariu ha comptat amb el suport de l’Associació d’Amics i veïns de
Tamariu i el patrocini del Càmping Tamariu ,Finques Corredor Mató i l’empresa RubauTarrés.

04. Subvencions rebudes
Entitat
Diputació de Girona
Diputació de Girona
Empresa Rubau-Tarrés

Concepte
Fons documental amb motiu de la
Diada de St. Jordi 2012
Activitats de Difusió de la Lectura.
Catàleg Escènics
Biblio-Platja de Tamariu

Import
2.734,37€
2.047,70
2.000€
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05. Difusió
1. Xec de la Biblioteca per promoure la cultura local entre els vilatans.Revista de
Palafrugell. Crònica d’un any 2012.
2. Premi a la millor iniciativa de l’any.El Nou Palafrugell. nº 308.Pàg.20-21.
3. Mil anys d’història del cognom Mascort, originari de Palafrugell. Presentació del llibre
a la Biblioteca. El Nou Palafrugell. nº 308 pàg.9
4. Millor iniciativa de l’any: Converses de Barraca. Revista de Palafrugell nº219 pàg.8.
5. 6ena temporada dels Bibsons: els sons joves a la Biblioteca.Can Bech nº 24 pàg. 17
6. Necessitem arxiu i biblioteques, avui?. Can Bech nº 24 pag. 17
7. Un guardó merescut. Editorial Can Bech nº24 pàg.3
8. La biblioteca rep el Premi a la Millor Iniciativa de l’any. Can Bech nº 24 pàg.16
9. Punts d’Accés a Interet.Can Bech 24. pàg. 17.
10. La Biblioteca de Palafrugell promociona el consum cultural.El Nou Palafrugell nº 309
pàg.18.
11. La biblioteca ofereix un “xec cultural” als lectors per visitar els equipaments culturals.
Revista de Palafrugell, nº 220, pàg.24
12. Mestissatge a vins i licors Grau. Revista de Palafrugell nº 220, pàg.6.
13. La biblioteca regala xecs culturals.El Punt. 11/02/2012
14. Isabel Pernal. Nova Directora de la biblioteca. Crònica d’un any 2012. pàg.36.
15. Les tertúlies de la biblioteca amb l’Alcalde volien apropar la política cultural al
ciutadà. Crònica d’un any 2012. pàg.37.
16. “Mirades”de Claudia Carrera a la Biblioteca Municipal.El Nou Palafrugell nº 310,
pàg.12
17. L’economista Santiago Niño Becerra presenta el llibre “Más allá del crash: apuntes
para una crisis” a la biblioteca. El Nou Palafrugell, nº 310, pàg.7
18. Tertúlia amb l’Alcalde a la Biblioteca. Revista de Palafrugell, nº 221, pàg.23.
19. Nascuts per llegir: properes activitats. Can Bech, nº 25. pàg.17
20. El programa Bibsons, present a les jornades Unesco de biblioteques. Can Bech nº25,
pàg.16
21. Tertúlia-cafè amb l’Alcalde a la Biblioteca. Can Bech nº 25, pàg.16
22. Torna aviat, Carme Fenoll!. Revista de Palafrugell, nº222, pàg. 3
23. Carme Fenoll, fins aviat i no comiat.Revista de Palafrugell, nº 222, pàg.7.
24. Fenoll, cap de biblioteques. El Punt, 03/04/2012.
25. La biblioteca de Palafrugell presenta el Viblioteca.Rev. Gastronomia i Oci,28/04/2012
26. La biblioteca comercialitzarà un vi propi. El Punt, 29/04/2012
27. La Biblioteca finalitza la temporada del Club de Lectura.Can Bech nº 26, pàg 17
28. El Club de Matemàtiques a la Biblioteca.Can Bech nº 26, pàg.16
29. Presentació del llibre a la biblioteca “Madelaine Carroll, la senyora del Treumal”pel
seu autor, Lluís Molinas.Can Bech nº 26, pàg.17
30. Vibliotecària.Rafael Vallbona a El Mundo, 12/05/2012
31. Tasca informàtica d’un vilatà per a la Viquipèdia.Crònica d’un any 2012.pàg. 67.
32. Palafrugell confidencial.Revista de Palafrugell, nº224, pàg.4
33. La Biblioteca reprenia les tertúles als Lliria.Crònica d’un any 2012. pàg.73.
34. Es lliurava el premi de narrativa curta Festa Major per a nous valors de la literatura.
Crònica d’un any 2012,pàg.70.
35. David Parreño “Viquipedista resident” a la vila.Revista de Palafrugell, nº 225, pàg.29.
36. Aquest estiu també tindrem la Biblioplatja a Tamariu.Can Bech, nº 27, pàg.5.
37. Nova edició del Converses de Barraca. Can Bech nº 27, pàg.5
38. Palafrugell, el primer municipi amb “Viquipedista resident”.Diari de Girona,
16/07/2012
39. Idea Store10 years on: teh next generation.Designing Libraries-web.Agost 2012.
40. Taller de cuina de l’Ada Parellada a Tamariu. Diari de Girona, 12/08/2012
41. Recordant el Glamour de la Costa Brava. Diari de Girona, 23/08/2012
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42. L’Ajuntament de Palafrugell és pioner en contractar un viquipedista resident. Diari de
Girona, 24/08/2012
43. Taller de cuina a l’Hostalillo, dirigit per l’Ada Parellada. El Nou Palafrugell, nº316,
pàg. 24
44. Tornar el Glamour als Liris de Palafrugell.Revista de Palafrugell, nº227, pàg.15
45. La Viquipèdia, busca el millor de Palafrugell a través d’una gimcana fotogràfica.
Revista de Palafrugell, nº 227, pàg.25
46. La Biblioteca i l’Hotel l’Hostalillo organitzen un Taller de Cuina.Revista de Palafrugell,
nº227, pàg.9
47. Gimcana Fotogràfica a Palafrugell. El Punt, 05/09/2012
48. L’Alcalde reprén les tertúlies a la Biblioteca.Revista de Palafrugell, 228. pàg.22
49. El Viquiprojecte a Palafrugell. Can Bech, nº28 pàg. 5
50. L’Alcover-Moll. l’autèntic diccionari dels Països Catalans. Revista de Palafrugell,nº
230, pàg. 3
51. Commemoració dels 50 anys de l’Alcover-Moll. Revista de Palafrugell, nº 230, pàg.20
52. Àngela Clos, la primera regidora.Revista de Palafrugell, 230, pàg.28
53. El dietari de Joaquim Fina. Revista de Palafrugell, 230, pàg.21
54. Palafrugell commemora els 50 anys del diccionari català, valencià i balera. Diari de
Girona, 07/12/2012

06. Indicadors
2012

2011

2010

2009

Núm. carnets

15.248

14.465

13.557

12.501

Préstecs totals

44.146

53.063

54.743

54.119

3.148

3.453

4.175

4.575

54.926
4.611
488
enviats
807
rebuts

52.819
4.652
492
enviats
862
rebuts

52.379
4.842
1092
enviats
623
rebuts

48.735
6.369
1046
enviats
1007
rebuts

211

209

184

186

Usuaris actius
mínim 1 préstec
Fons total
Altes documents
Préstecs
interbibliotecaris

Activitats
organitzades
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