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1.

Introducció

La nostra àrea d’influència inclou Abrera i part de la població que procedeix dels municipis del
voltant (Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Collbató), i especialment Esparreguera.
La Biblioteca Josep Roca i Bros dóna servei a una població de 12.071 habitants1.

2.

Objectius i principals línies de treball

Tenint en compte les línies estratègiques plantejades al Pla d’Acció 2015, es detallen els
objectius i el seu grau d’assoliment:
LÍNIA ESTRATÈGICA 1 : Impulsar serveis bibliotecaris en l’àmbit del món laboral


Objectiu 1: Dissenyar una oferta de iniciatives i serveis conjuntament amb els
Departaments de Promoció Econòmica i Serveis Socials orientades a donar suport a
les dones en risc d’exclusió social per situació d’atur.
 Crear la comissió que programi les accions: assolit parcialment.
 Realitzar 1 xerrada sobre temes de coaching: assolit
 Realitzar 3 tallers per a dones aturades: assolit. 15 participants. Hem tingut
unes valoracions molt positives per part de les participants.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 : Fer una programació d’activitats orientada a les demandes dels
usuaris, les necessitats del municipi i les tendències de la societat


Objectiu 1: Incrementar en un 30% les iniciatives i en un 30% els participants al
programa d’activitats de la biblioteca.
 Definir el programa general d’activitats incidint en el format de més èxit, els
tallers: objectiu assolit. Hem programat 7 tallers infantils amb 157 infants
participants ; i 7 tallers adults amb 142 participants.
 Iniciar un grup de conversa en anglès amb voluntaris. Assolit. Hem tingut 9
sessions amb 15 inscrits a la iniciativa (amb llista d’espera).

1

Dades oficials a 1/1/15 [Font: Ajuntament d’Abrera]
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 Realitzar més presentacions de llibres i visites d’autors: passar de 2 a 6 a
l’any: assolit
Hem incrementat un 28% les activitats i un 30% els participants, respecte a
l’any 2014. Total: 100 activitats i 2.497 participants.



Objectiu 2: Incrementar en un 20% les actuacions de foment de la lectura infantil.

 Definir el programa general d’activitats incidint en el format de més èxit: els
tallers: assolit. Hem programat 7 tallers, amb 157 infants participants.

 Programar el 2n Concurs de Súper lector infantil d’Abrera: assolit (84 nens,
321 lectures fetes).

 Nascuts per llegir: programar 5 sessions de contes i tallers per nadons.
Mantenir dinàmica regal lot de benvinguda al nadó i contacte CAP: assolit.
Hem programat 3 sessions, amb 45 infants participants.

 Iniciar Club de lectura infantil (9-12 anys): assolit, 15 inscrits, 6 sessions.
 Disposar d’una mascota a la sala infantil. Fer concurs per ficar-li nom: assolit.
LÍNIA ESTRATÈGICA 3 : Treballar més activament amb les Xarxes socials


Objectiu 2: Incrementar el número de seguidors en un 20%: incorporant el format
vídeo a les nostres comunicacions i treballant amb altres xarxes socials.

 Fer 2 concursos per dinamitzar Facebook i Twitter: regalar entrades de
cinema: assolit. Hem fet 7 concursos i hem regalat 16 entrades.
Establir calendari publicacions al bloc. No assolit.
 Editar vídeo amb continguts per a les visites escolars estructurat en visites
cicle inicial, mitjà i superior. Penjar-ho al Youtube: assolit, hem fet els 3
vídeos, els hem penjat i difós i els passem a les visites.
 Treballar amb Issuu i penjar les guies i recursos que editem: assolit. Hem
penjat 14 publicacions que han tingut 160 lectures.
 Hem començat a treballar amb el Picasa: tenim 61 pines
Hem incorporat el Youtube, i n’hem penjat 14 vídeos.
Hem incorporat Issuu, Picasa.
Hem incrementat un 60% els seguidors de Facebook: passem de 275 a 440
Hem incrementat un 82% els seguidors de Twitter: passem de 340 a 621
Hem fet accés directe a les xarxes socials des de la plana de l’espai web.
El bloc d’imatges locals ha rebut 2.848 visites, un 4% més que al 2014.
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Conclusió a l’avaluació dels objectius previstos:
S’han assolit tots correctament. Es fonamenten en dos blocs: activitats i xarxes
socials. Les activitats han tingut un notable increment de participants (30%). Les
principals xarxes socials han incrementat en 60% i 82% els seguidors. Ha faltat més
coordinació amb els altres agents municipals alhora de programar el cicle Món
laboral. També ha quedat pendent millorar el calendari de publicacions del bloc
d’imatges locals.

3.

Recursos

3. 1. Recursos humans
A continuació es detalla l’equip de treball de la biblioteca:
 1 bibliotecari-director amb jornada parcial.
 1 tècnic auxiliar a jornada parcial.
 2 tècnic auxiliars a jornada completa.
 Total a còmput horari 3,3 persones.

3. 2. Recursos d’infraestructures, edifici, equipaments
o

Hem tingut diverses incidències relacionades amb la temperatura del vestíbul:.

o

Aire condicionat dins la biblioteca2: les màquines fan un soroll excessiu, ja que estan
instal·lades a dins de la mateixa sala, darrera d’una paret, i no escalfen ni refreden
correctament.

o

Tema de manteniment pendent: enllumenat d’entrada (bombetes fosses difícils de
canviar).

2

Primer informe presentat a l’Ajuntament amb data 2016, mesures preses per la Policia Local d’Abrera.
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3. 3. Fons documental
o El fons final a data 31 de desembre és de 34.412 documents, (sense revistes). La xifra
inicial va ser de 33.694. Hem incorporat 2.036 documents.

o Actualment disposem de 130 títols de revistes vives.
o Disposem dels següents fons especials (3.129 documents):
 Món laboral

371 documents

 Fet a mà

279

 Món àrab

157

 Lletra de pal

155

 Lletra lligada

260

 Lletra lligada / lletra de pal

132

 Biblioteca de pares i mares

1.571

 Contes tradicionals

204

o Col·lecció local: formada per 316 documents. Destaquem el nostre bloc d’imatges locals
Abrera en imatges http://bibliotecaabrera.blogspot.com/ amb 286 entrades, que enguany
ha arribat a 19.500 visites.
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4.

Serveis i programes

4. 1. Dades dels usuaris
Actualment tenim 7.712 usuaris inscrits, 266 dels quals es van inscriure el 2015.
Durant el 2015 el 58% de la població resident a Abrera disposava del carnet de la
Biblioteca (a les biblioteques del mateix tram és del 44%3, és un punt fort de la biblioteca).


6.991 usuaris inscrits són residents a Abrera4



271 usuaris inscrits residents a Esparreguera, 66 Collbató i 60 Olesa.

En quant a nacionalitats, el 8% són estrangers. Els marroquins són els més nombrosos
(3,34%), i seguidament, colombians 0,69%, peruans 0,33% i argentins 0,32%.
Usuaris actius: el 38% dels usuaris amb carnet n’han fet ús durant el 2015.

4. 2. Préstec. Préstec interbibliotecari
Hem prestat 45.486 documents, un 12 % menys que al 2014. El 5,4% han estat renovacions
electròniques. Préstec interbibliotecari hem deixat 483 documents i rebut 521, en total 1.004
documents (un 12% més).

3
4

DAVA 2014. Servei de Biblioteques. Diputació de Barcelona. 2015.
No inclou els usuaris residents d’Abrera amb carnets expedits a altres biblioteques de la XBM.
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En aquest gràfic podem veure l’evolució dels documents prestats, que s’ha reduït seguint la
tendència de moltes altres biblioteques, però segueix sent elevada per al nostre mòdul.
La rotació de fons és de 1,31 documents prestats per cada document existent.

4. 3. Servei d’Internet

Xarxa Wi-fi: un total de 3.772 consultes d’usuaris amb els seus dispositius: una reducció del
19% respecte al 2014.

Ofimàtica: disposem de 4 ordinadors adults i 1 infantil amb el servei Internet i +, gestionat per
la Diputació de Barcelona, i un ordinador portàtil i un altre infantil gestionat per l’Ajuntament.
Hem tingut 2.573 consultes amb els nostres ordinadors (increment del 30% respecte al 2014).
Al gràfic s’observa que els infants han incrementat notablement l’ús del servei, en canvi l’han
reduït els joves i els adults. També hi ha hagut un sensible increment de la gent gran.
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4. 4. Activitats de foment de la lectura

A continuació es detallen les principals activitats dutes a terme:

Principals activitats 2015

Participants

2 clubs de lectura: infantil i adults. 11 sessions

15+15 participants per sessió

6 Presentacions llibres – visites autors

145 participants

3 concursos: Súper lector, mascota infantil i

319 participants

panera cultural de Nadal
3 exposicions

-

7 hores del conte infantil

365

3 contes nadons

82 participants

30 visites escolars

650 participants

14 tallers (infantils i adults)

835 participants

Altres activitats

258

1 club de conversa en anglès. 9 sessions

15 participants per sessió

Total activitats: 85 activitats

2.654 participants

Cal afegir els 357 participants de la Bibliopiscina.
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Com es pot observar, hem augmentat notablement les activitats: el número d’activitats s’ha
incrementat un 35% i els participants un 38%.

Destaquem els projectes:

 Projecte Món laboral : suport a les dones en situació d’atur, en col·laboració amb Promoció
Econòmica.

 Consolidació

del Club de Tertúlies literàries per a adults. Hem incorporat el Club de

lectura infantil.

 Hem convocat el II Concurs del Súper lector infantil amb 84 participants.
 Participació en el programa d’activitats d’Abrera Educa, des de l’any 1998.
 Projecte “Hi havia una vegada...” de foment de la lectura per a infants de P5, dels CEIP
“F. Plató i Sartí”, “Ernest Lluch” i “Escola d’Abrera”.

 Projecte

“Nascuts per llegir”, en col·laboració amb el Departament de la Salut de

l’Ajuntament d’Abrera i el CAP d’Abrera. Actualment tot i que es troba en fase de canvis,
seguim fent les mateixes actuacions cap a les famílies.

 Bibliopiscina durant els mesos de juliol i agost.
 S’ha incrementat l’oferta d’espectacles infantils

vinculats a la lectura: hora del conte,

titelles, animacions en família.

 S’ha

incrementat l’oferta de tallers adreçats a públic adult, per la gran demanda que

tenim.
A l’Annex II es pot veure la llista total de les activitats.

4. 5. Activitats de formació:
Oferim un servei d’informació i orientació al foment de la lectura dins l’aula:
o

Escoles bressol: programa de visites els dimarts i dijous per a totes dues escoles.

o

Fem visites escolars a tots els centres d’ensenyament infantil i primari del municipi:
 Hem ofert 3 visites/projectes per escola.
 Oferim la possibilitat de visites no pautades sempre que ens ho demanen.
 Finalment, fem serveis com préstec de lots a l’aula, i suport a les biblioteques
escolars.

o

Secundària: suport a la realització del crèdit de síntesi.
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o

Altres visites formatives: escola d’adults, els quals visiten les exposicions i participen de
l’oferta general d’activitats.

o

Col·laborem amb el Servei de Català, fent visites programades i col·laborant activament a
altres activitats.

4. 6. Serveis d’informació i consulta
 Informació a sala, per telèfon, per correu ordinari, electrònic i mitjançant el nostre espai
web http://www.biblioabrera.cat i el bloc d’imatges locals
http://bibliotecaabrera.blogspot.com.
 Twitter @bibabrera
 Facebook https://www.facebook.com/bibabrera.
 Altres: disposem de compte a ISSUU, Pinterest i Youtube.
 Consulta a sala i al catàleg (4 punts).
 Hemeroteca. Disposem de la revista de CL Magarola digitalitzada dins del XAC (Xarxa
d’arxius Comarcals).
 Consultes a Internet i ofimàtica (5 ordinadors adults; 2 infantils).
 Servei Wi-fi.
 Servei d’informació local i d’agenda cultural.
 Servei de DSI: tramesa d’informació selectiva per correu electrònic.
 Fotocopiadora

4. 7. Punts de servei extern
 Hem realitzat bibliopiscina durant l’estiu. Enguany s’ha fet el juliol i l’agost.
 Prestem lots de lectura a les escoles.
 Tenim un ampli sistema de difusió de les nostres iniciatives i notícies a tots els espais
municipals, físicament i mitjançant les xarxes socials.

4. 8. Serveis virtuals
 Disposem d’un espai web http://www.biblioabrera.cat que gestionem nosaltres mateixos,
amb 31.174 visites anuals (33.810 durant el 2014).
 Hem treballat per dinamitzar el nostre Facebook, https://www.facebook.com/bibabrera 
increment 60% amistats.
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 Twitter de la biblioteca: iniciat l’abril de 2014, hem passat de 340 seguidors (dades
desembre 2014) a 621 (desembre 2015).  Increment 82% seguidors.
 Hem creat el Canal Youtube i li hem donat un important impuls: hem penjat 14 vídeos de
creació pròpia. Resum dels vídeos editats i difosos:
o

Vídeos adreçats a les visites escolars que visionem durant les mateixes, i que també
difonem entre els professors i centes educatius.  61 visionats

o

Vídeos amb la participació dels usuaris (recomanacions de lectures)  288 visionats

o

Vídeo creat en col·laboració amb el Servei de Català d’Abrera, amb motiu de la visita
de l’escriptor Rafel Nadal.  85 visionats

o

Vídeos amb la difusió de les activitats mensuals.  58 visionats

o

Vídeos en col·laboració amb Ràdio Abrera (recomanacions)  50 visionats
 Aprofitem tots aquests vídeos per incrustar-los a la portada de l’espai web.

 Bloc d’imatges locals http://bibliotecaabrera.blogspot.com: amb 2.848 visites durant l’any
 increment 4%.
 Tenim el Canal Issuu i Pinterest, de nova creació, actualment en fase de
desenvolupament.
 Estem a diversos mitjans locals i comarcals online, així com a l’espai web municipal.
 Consolidació de la Biblioteca virtual http://bibliotecavirtual.diba.cat/inici i del portal infantil
Gènius http://genius.diba.cat, que difonem entre usuaris i participants a les activitats.

5.

Relacions amb altres entitats

A més de la col·laboració amb els centres d’ensenyament que ja s’ha comentat, treballem
activament amb altres departaments de l’Ajuntament:
 Serveis socials (suport amb nens i joves a la biblioteca i col·laboració amb el Taller de
llengua).
 Sanitat (Nascuts per llegir).
 Informació, crítica literària i recomanacions (Programes a Ràdio Abrera).
 Cultura.
 Esports (Bibliopiscina).
 Joventut (suport a les consultes per a joves).
 I especialment Ensenyament (Projectes escolars, Escola d’Adults, Servei de català i
programa Abrera Educa).
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6.

Difusió de la biblioteca

 Fem servir l’agenda municipal (que es reparteix per bustiada).
 Hem substituït la tramesa de correu electrònic per la difusió del Butlletí electrònic (amb
l’aplicatiu EnXarxa de Diputació de Barcelona).
o

Creat a l’abril de 2015, amb periodicitat mensual.

o

S’ha enviat a un total de 10.837 usuaris.

o

El 19% dels usuaris inscrits reben el nostre butlletí.

 Es pot accedir al nostre espai web des del web municipal i també des d’altres webs i
mitjans de comunicacions locals.
 Som presentes activament al Facebook, Twitter, Biblioteca virtual i espai Gènius.
 Estem millorant la nostra presència al Canal Youtube, Issuu i Pinterest.
 Realitzem programes de Ràdio sobre les activitats i recomanacions de lectura, a més de
programes especials per les efemèrides i altres iniciatives.

7.Conclusió

L’anàlisi de les estadístiques i dels indicadors (punts forts i oportunitats de millora), ens han
donat una visió clara de quina ha de ser la futura línia de treball de la biblioteca:
 Establir línies de col·laboració amb els agents del territori.
 Oferir serveis i iniciatives orientades a la millora de la formació dels ciutadans.
 Seguir desenvolupant programes de foment de la lectura.
 Seguir millorant la nostra presència a les xarxes socials, fent-nos més visibles.
 Incrementar l’oferta de continguts digitals per arribar al màxim de ciutadans.
 Esforçar-nos, tot i la greu mancança de personal, per assolir nous reptes, amb el màxim
de qualitat i participació ciutadana.
 Donar una imatge atractiva i de modernitat, d’acostament al ciutadà, amb la millora dels
espais, aparadors i altres elements motivadors que acosten la biblioteca als usuaris.
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El nou context de crisi crea un camp d’acció per al personal de la biblioteca radicalment diferent
a l’anterior etapa. Es tracta d’un nou context dins del qual el personal s’ha de saber adaptar5.
Els recursos humans tenen un paper clau perquè la gestió del coneixement tingui èxit.6

Tot i la davallada en alguns dels paràmetres tradicionals per a comptabilitzar els usos de la
biblioteca (documents prestats, usuaris actius, etc.), que d’altra banda és comuna a totes les
biblioteques de la Xarxa, s’estima que el valor afegit de la biblioteca avui dia s’ha de
contextualitzar i valorar amb nous paràmetres. Per aquest motiu, cal recordar que les dades
d’assistència a les activitats, usuaris amb carnet i altres paràmetres són molt bones, tot i la
baixada en alguns altres aspectes (documents prestats, etc.).
Segons el document El valor social de les biblioteques públiques7 8, per cada Euro que
l’administració inverteix a la biblioteca, aquesta reverteix amb un benefici social de 2 a 4 Euros.

En resum, durant el 2016 tenim la voluntat de millorar com a biblioteca i esdevenir un servei
bàsic i de proximitat la ciutadania d’Abrera.

Nuria Ojalvo Leonat
Biblioteca Josep Roca i Bros, Directora
Abrera, 31 de març de 2016

5

Fuentes Romero, Juan. Las bibliotecas públicas: crisis, oportunidades y desafíos. Ed. Alfagama, 2013.
Rimbau Gilabert, Eva. La direcció de persones en la societat del coneixement. UOC, 2013. http://0cvapp.uoc.edu.cataleg.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=182746 [consultat 17/3/15]
7
El valor social de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Direcció
d’Estudis
i
Prospectiva
Gerència
de
serveis
de
Biblioteques
(2013)
http://www.diba.cat/documents/16060163/23868316/2+2013_06_14_Estudi_valor_social_XBM_diba.pdf/1ef2065b5852-40fd-aeaf-9c73d76adda9 [consulta 17/3/16]
8
Bailac, Assumpta. El valor econòmic de la biblioteca pública: no és millor parlar de retorn social?
6

http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/el-valor-economic-de-la-biblioteca-publica-no-es-millor-parlar-de-retornsocial [consulta 17/3/16]
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ANNEX: LES ACTIVITATS 20159 :
GENER
Exposició sobre Drets dels infants. A càrrec d’Unicef. Fins el 8 de gener.
Xerrada per a adults “Restes i vestigis de la Guerra civil” amb Oriol Miró.
Taller infantil “Vesteix-te com al S. XVIII” adreçat a nens i nenes de Primària. Amb el
Museu Tèxtil de Terrassa.
Conte infantil “Contes d’Andersen” amb Eva González.
Taller de risoteràpia per a adults. Amb l’Escola de Risoteràpia de Barcelona.
Club de lectura general: Amb Sílvia Llorente. La néta del senyor Lihn, de Philippe
Claudel.
Paraula d’escriptor: Antón Txékhov.
Mostra de novel·la: llibres prohibits
Mostra adults: Somriu a la vida.
Mostra infantil: Contes per petar-te de riure.
Mostra música: música francesa.

FEBRER
Presentació llibre “La Barcelona gormanda” de Josep Sucarrats.
Taller per adults “Agulles” amb Mónica Salgado.
Conte per nadons “Forats” amb Ada Cusidó. Nens i nenes entre 18 i 36 mesos.
Taller infantil “Pintem rajoles” amb el Museu d’Esplugues. Nens i nenes de Primària.
Conte infantil “Músics de Bremen” amb Malumaluga. Nens i nenes a partir de 3 anys.
Club de lectura general: Amb Sílvia Llorente. La meva vida: relat d’un home de
províncies d’Anton P. Txékhov .
Altres: II Concurs del Súper lector infantil d’Abrera.
Paraula d’escriptor: Antón Txékhov .
Mostra de novel.la: Novel.la russa.
Mostra adults: Cuina catalana.
Mostra infantil: Carnestoltes.
Mostra música: música de ballet.

MARÇ
Exposició sobre la dona “La lluita per l’oportunitat de viure” del Memorial Democràtic,
Generalitat de Catalunya. Del 2 al 31 de març.
Presentació llibre “El secret del meu turbant” amb Nadia Ghulam, Casa Àsia
Barcelona.
Conte infantil en anglès “The Dinousaur who lost his Roaren”. Amb l’Escola Helen
Doron.
Taller infantil “Descobreix el secret dels jeroglífics” amb el Museu Egipci. Adreçat a
nens de primària.
Club de lectura general: “L’últim abat”, de Martí Gironell. Modera Sílvia Llorente.
II Concurs del Súper Lector Infantil: més informació a la biblioteca.
Paraula d’escriptor: Isak Dinesen.
Mostra de novel.la: Novel.la escandinava.
9

No es fan constar les visites escolars ni organitzades.
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Mostra adults: cinema europeu
Mostra infantil: món antic
Mostra música: música d’orquestra.
Concurs mascota infantil. Posa nom a la nostra mascota. Més informació a la
biblioteca.

ABRIL
Taller infantil “Escriure per riure”, amb Joan de Boher. Adreçat a nens i nenes de 9 a
12 anys.
Presentació llibre escriptor local José Luis García Herrera “La luz del frío”.
Conte nadons “Les butxaques del mar”, amb Ada Cusidó. Adreçat a infants d’1 a 4
anys.
Especial Lectures compartides. Dijous 23 d’abril, a partir 16.30 h.
Conte infantil “L’amic”. Amb Pengim Penjam Titelles. A partir de 4 anys.
Recital Sant Jordi “Homenatge a Ovidi Montllor”, als 20 anys de la seva mort. Amb
Jaume Calatayud i Vicente Monera.
II Concurs del Súper Lector Infantil: més informació a la biblioteca.
Paraula d’escriptor: Isak Dinesen.
Mostra de novel.la: Novel.la gràfica.
Mostra adults: cinema europeu
Mostra infantil: Sant Jordi
Mostra música: Ovidi Montllor.

MAIG
Festa del Súper lector infantil, amb Oriol Bargalló.
Taller familiar de mandales amb flors naturals. Amb Casa Àsia Barcelona.
Xerrada “Coach esportiu” amb Víctor González-Salelles, autor del llibre “Carácter
ganador”.
Taller d’adults “Projecte scrapbooking” amb Scrapgourmand.
Conte infantil en anglès amb l’escola Helen Doron.
Club de lectura amb la Sílvia Llorente. Memòria d’uns ulls pintats de Lluís Llach.
Sala d’estudis a partir del 18 de maig, de dilluns a dijous, de 20.30 a 22 h.
Paraula d’escriptor: Maurizio de Giovanni.
Mostra de novel.la: Màfia i novel·les.
Mostra adults: Esports
Mostra infantil: arbres, flors i plantes.
Mostra música: Jazz en femení.

JUNY
Taller de coaching “Reconeix i gestiona les teves emocions” amb Eva SánchezPaniagua, de Bon dia.
Xerrada: "El pont de Magarola, un pont del segle XIX entre Abrera i Esparreguera", a
càrrec de: Àngel M. Hernández i Eleuteri Navarro, autors del llibre "Els ponts
d'Esparreguera".
Club de lectura amb Sílvia Llorente. “L’estiu que comença” de Sílvia Soler.
Sortida al teatre amb el Club de lectura. Organitzada per Gerència de Biblioteques.
Paraula d’escriptor: Maurizio de Giovanni.
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Mostra de novel.la: Novel·les i països.
Mostra adults: fotografia
Mostra infantil: en Serafí fa la volta al món
Mostra música: músiques del món

JULIOL I AGOST
Bibliopiscina: 1 juliol-31 agost
Paraula d’escriptor: Julian Barnes.
Mostra de novel.la: Autors i autores del Regne Unit.
Mostra adults: sortides i viatges
Mostra infantil: manualitats. Comencem l’escola.
Mostra música: Grans grups de rock.

SETEMBRE
Grup conversa en anglès per a adults
Exposició “Maternitats” a càrrec del Servei de Biblioteques.
Club de lectura amb la Sílvia Llorente. Els ambaixadors d’Albert Villaró.
Paraula d’escriptor: Milan Kundera.
Mostra de novel.la: Novel.la europea.
Mostra adults: història de Catalunya
Mostra infantil: història i tradicions de Catalunya
Mostra música: Músiques d’Europa.

OCTUBRE
Grup conversa en anglès per a adults: amb Albert Carrión. Cada divendres.
Biblioexperiències: orientació laboral i professional per a dones. Taller 1:
l’autoconeixement. Amb Apercuore.
Exposició “Maternitats” a càrrec del Servei de Biblioteques. Fins al 9 d’octubre.
Exposició “De cap a l'aventura”. A càrrec del Servei de Biblioteques. Del 14 al 30
d’octubre.
Biblioexperiències: orientació laboral i professional per a dones. Taller 2: com construir el
perfil professional. Amb Apercuore.
Inici Club lectura infantil, adreçat a infants de 4t, 5è i 6è de Primària. Modera Joan de
Boher.
Conte infantil en anglès. Escola Helen Doron Esparreguera.
Taller infantil “Matisse: pintar retallant”, amb Arqueonet. Per a nens i nenes de Primària.
Biblioexperiències: orientació laboral i professional per a dones. Taller 3: Com preparar
una entrevista de treball. Amb Apercuore.
Club de lectura amb Sílvia Llorente. La terapeuta de Gaspar Hernández.
Conte nadons “Les formigues també ballen” amb Ada Cusidó. Adreçat a infants d’1 a 4
anys.
Paraula d’escriptor: Milan Kundera.
Mostra de novel.la: novel.la europea.
Mostra adults: món laboral
Mostra infantil: llibres d’aventures
Mostra música: les millors òperes de la història
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NOVEMBRE
Any de les biblioteques: espai de recomanacions literàries, en col·laboració amb
Ràdio Abrera.
Club lectura infantil, modera Joan de Boher. Adreçat a infants de 4t, 5è i 6è de
Primària.
Grup conversa en anglès per a adults: cada divendres.
Xerrada coaching personal i professional “La gestió del canvi”, amb Inés Horcas,
d’Apercuore.
Conte infantil “La casa de la mosca fosca” amb Alquímia musical. Adreçat a infants a
partir de 4 anys.
Visita escriptor Rafel Nadal. Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres
Catalanes.
Club de lectura amb la Sílvia Llorente. Quan en dèiem xampany de Rafel Nadal.
Paraula d’escriptor: Jesús Moncada.
Mostra de novel.la: novel·les en anglès.
Mostra adults: Història i societat catalana S. XIX-XX
Mostra infantil: l’univers
Mostra música: cantautors catalans.

DESEMBRE
Club lectura infantil, modera Joan de Boher. Adreçat a infants de 4t, 5è i 6è de
Primària.
Grup conversa en anglès per a adults.
Taller infantil “Postals de Nadal en 3D”. Amb Activijoc. Nens i nenes a partir de 5 anys.
Taller adults “Targetes i embolcalls de regals de festa tradicionals de la Índia” amb
Deepti Golani, de Casa Àsia.
Paraula d’escriptor: Jesús Moncada.
Mostra de novel.la: Novel.la juvenil.
Mostra adults: Nadal
Mostra infantil: Nadal
Mostra música: Nadal
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