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Introducció
La Biblioteca Josep Salceda i Castells ofereix un espai i uns serveis, d’accés lliure i sense
discriminacions, que responen a les necessitats formatives, informatives i de lleure dels
ciutadans.
Va ser inaugurada el 20 de gener de 1997 i l’1 de desembre de 2018 canvia de nom per
passar a anomenar-se Biblioteca Josep Salceda i Castells, en homenatge a qui va ser el
cronista local de Cambrils i a proposta de diverses entitats, encapçalades per Revista
Cambrils de la qual va ser membre fundador i director.
La seva ubicació cèntrica i en una zona de serveis (Ajuntament, Centres escolars, Palau
d’esports i Centre d’atenció primària) és important per la seva fàcil accessibilitat, que
n’afavoreix la utilització tot i les dificultats d’aparcament.
Ofereix serveis tradicionalment associats a les biblioteques com la consulta i el préstec,
però també accés a Internet, prescripció literària a través dels canals de comunicació
de la biblioteca, préstec de dispositius de lectura (e-readers) i també préstec virtual a
través de la plataforma eBiblio. Així com activitats de foment de la lectura adreçats a
diversos segments de la població.
Durant el 2019 s’ha renovat parcialment el mobiliari de la biblioteca: s’han canviat
totes les cadires de les diverses plantes, a excepció de les dels serveis informàtics,
també les butaques de la zona de revistes i s’han afegit dues taules petites amb cadires
a la zona infantil per als més petits. També s’han canviat les cadires del personal.
A finals del 2019 s’ha fet la previsió de canviar el sistema de gestió dels serveis
informàtics i de la wifi, per tal d’unificar-los i millorar-ne les prestacions. El canvi es
farà a partir de gener del 2020.
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PRÉSTEC

PRÉSTEC
INTERBIBLIOTECARI

Total

Diari

Total

Diari

50.020

180

5.063

18,2

Índex de
rotació

0,7

CARNETS
Nous
516

FONS DOCUMENTAL

Totals
19.585

Total
83.854

Augment
-401

Documents
per habitant

2,47

Nota: El negatiu en l’augment del fons ve donat per la important esporga del fons bibliogràfic, iniciada el
2018, per tal de donar de baixa deteriorats i obsolets de l’arxiu i millorar la visibilitat dels documents de
nova adquisició gràcies a l’esponjament de les prestatgeries de les sales de consulta.

SERVEIS INFORMÀTICS

WIFI

USUARIS

ÚS DE
PROGRAMES

USUARIS

Total

Total

Total

5.192

10.019

3.025

Diaris
19

Diaris
36

Diaris
11
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SEGUIDORS
Instagram
1.942

Twitter
1.780

Facebook
Cultura
2.928

Bloc

Issuu

Youtube

38

21

230

Analitzant les dades anuals i la seva evolució veiem que continua baixant el nombre de
visitants presencials de la biblioteca. Tal i com es comentava en memòries anteriors ho
atribuïm a diversos factors com la manca d’un espai adient a la sala infantil per fer
activitats o afavorir la comoditat de les famílies amb interessos diversos –estones de
consulta i lectura, fer deures, etc–.
Cal destacar el gran augment en relació amb l’any passat de les visites als recursos en
línia, ja que aquest any s’han començat a extreure estadístiques de les nostres xarxes
socials. També és notable el major interès, mostrat pels usuaris, per la plataforma de
préstec digital eBiblio que permet la descàrrega de llibres, revistes, pel·lícules i cursos
d’anglès sense haver de venir presencialment a l’equipament.
Pel que fa a la gestió del fons, durant el 2019 s'han recollit un total de 2.379
documents de donatius distribuïts de diverses maneres segons els interessos de la
biblioteca: 926 s'han incorporat al fons de la biblioteca, 967 s'han dipositat al punt
d'intercanvi que la biblioteca ofereix als seus usuaris, 166 s'han destinat a vendes
solidàries i 216 s'han donat a d'altres entitats (escoles, biblioteques...).
En relació a l’espai presencial, les famílies demanen un espai propi –amb butaques o
sofàs per seure còmodament amb els fills petits compartint una estona de lectura– així
com activitats per nadons. En les condicions actuals no podem oferir aquest espai ja
que la sala infantil està ocupada per prestatgeries, necessàries per posar a l’abast tot el
fons bibliogràfic. El fet que a la planta baixa hi hagi el taulell de préstec també ocasiona
dificultats quan es fa una activitat ja que en el mateix espai es troben els usuaris de
préstec i els assistents a les activitats.
Respecte al públic jove la tendència és trobar-se a les sales de l’Ateneu, que faciliten
espai amb wifi i no tenen restriccions respecte al silenci. En canvi hem recuperat el
públic jove/estudiant universitari que troba a la biblioteca un espai acollidor i més
silenciós –excepte quan hi ha alguna activitat–.
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El públic adult seria el més fidel ja que a la visita de la biblioteca per llegir diaris i
revistes també hi afegeixen l’ús del servei de préstec, de la Wifi o de l’espai de treball a
la segona planta.
Tal i com prevèiem la millora dels serveis informàtics, amb equips nous, ha suposat un
augment d’usuaris. Els espais buits, ja que hi ha menys equips, s’han aprofitat per
instal·lar endolls més accessibles i crear zones de treball amb maquinari propi.

Pla de lectura
Apostem per la capacitat de la lectura per transformar la societat ja que és una eina
d’aprenentatge, que fomenta la convivència i el creixement personal, intel·lectual i
social. Volem compartir aquest convenciment i col·laborar amb altres agents que
també hi treballen com els centres educatius tant de Primària com de Secundària.
Amb aquest objectiu es va iniciar el setembre de 2013 un Pla de lectura per promoure
l’adquisició de l’hàbit lector i incrementar els índexs de lectura, mostrant els beneficis
que se’n deriven. Aquest Pla consta de diverses accions, algunes de noves i d’altres
C/Alfons I el Cast, 2 CAMBRILS – 43850 Tel. 977 363 495
bib@cambrils.org www.cambrils.cat/biblioteca

7

integrades en projectes formatius que estaven en funcionament com l’hora del conte o
els tallers per infants i que anem modificant any rere any per tal d’adequar-los a les
demandes dels usuaris.

HORES DEL
CONTE

TALLERS

LLEGIM+

Sessions
16

Sessions
4

Sessions
27

Assistents

Assistents

Assistents

438

48

129

L’activitat Llegim+, que substitueix Llegim plegats, es va iniciar a l’octubre de 2016 i
continua tenint molt bona acollida entre les famílies. Es tracta d’una activitat de
lectura en veu alta que vol afavorir i acompanyar el procés d’aprenentatge lector i
millorar la dicció i la comprensió lectora. Està conduït per Rosana Andreu i Eva Ferré i
s’adreça a infants d’entre 8 i 9 anys.
Dintre del Pla de lectura també s’ha presentat la continuïtat de l’acció iniciada a l’abril
de 2016 amb la Marató de Booktubers, en ella onze joves dels tres instituts del
municipi van poder exercir la prescripció literària i el personal de la biblioteca va gravar
les seves recomanacions i posteriorment les va publicar al Canal Youtube de la
Biblioteca.
A partir d’aquesta experiència s’ha iniciat una col·laboració més intensa amb els joves i
els instituts que durant el curs 2018-19 ha cristal·litzat en diverses accions:
● Presentació per part d’Eva Ferré i Rosana Andreu de la bibliografia Món Jove a
les aules d’ESO dels instituts de Secundària.
● Activitat col·laborativa de literatura universal, coordinada per Isabel Castro, al
voltant d’El baró rampant d’Italo Calvino en la que han participat els tres
instituts del municipi.
Cada centre va escollir una activitat –presentació de l’autor, dramatització
d’algunes escenes i àlbum fotogràfic– i les van posar en comú en una
presentació celebrada a la sala d’actes de la Biblioteca i Casal de la Gent Gran el
8 d’abril.
● Presentació per part d’alumnes de l’IES Cambrils de Solitud, de Víctor Català,
acompanyats de la seva professora –Neli Queral– als integrants del club de
lectura adult de la biblioteca.
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● Presentació per part de tres alumnes de l’IES Ramon Berenguer IV dels treballs
de recerca de BATXIBAC.
S’ha iniciat també una col·laboració amb el Departament de Joventut compartint
propostes de lectura a través de les xarxes socials, especialment a Instagram, i formant
part del comitè d’experts de Societat de Recerca que avalua treballs de recerca
presentats per l’alumnat.
Aquests projectes vinculats als joves s’expliquen en l’article Proyecto joven en la
Biblioteca de Cambrils, que s’ha publicat a la revista professional Mi biblioteca, número
60, hivern 2020, tot i que es va presentar durant l’estiu del 2019.
S’ha afavorit que les activitats programades per la biblioteca, adreçades a diversos
segments de població, es vinculin a projectes impulsats des del Servei de Biblioteques
de la Generalitat de Catalunya o s’integrin en les programacions promogudes des de
diverses àrees municipals. Es detallen a l’apartat Activitats extraordinàries.

CLUBS DE LECTURA
INFANTIL

JUVENIL

ADULT

Sessions
7

Sessions
7

Sessions
8

Assistents

Assistents

Assistents

36

35

126

FÀCIL

LLEGIR
EL TEATRE

Sessions

Sessions

24

1

Assistents
131

Assistents
2
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Activitats d’alfabetització
informacional
Entenem com a alfabetització informacional l’ajuda i suport als usuaris en el domini de
les habilitats per a informar-se, usar la informació i actuar de manera crítica.
Hi vinculem les accions que oferim a través de l’Oferta formativa que cada setembre es
presenta als centres educatius de la ciutat i que des del curs 2012-13 es va integrar en
el projecte comú que agrupa l’oferta de tots els equipaments culturals del municipi:
Descobreix Cambrils. Des del curs escolar 2013-14 la gestió i organització de les visites
formatives es vehicula des del Departament d’Educació.
Per al curs 2018-19 s’ha presentat la nova Oferta Formativa que ofereix diversos tipus
de visita en funció de l’edat o dels interessos dels sol·licitants. A més de la visita a les
sales de la biblioteca també s’ha ofert la possibilitat de desplaçar-nos als instituts per
fomentar la lectura a través de les recomanacions presentades a la bibliografia Món
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jove –elaborada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i en la que
van participar Eva Ferré i Rosana Andreu–, de la presentació de les Històries
imprevistes de Roald Dahl o del Decameró de Giovanni Boccaccio.
Durant el 2019 s’han realitzat 59 visites escolars, a la biblioteca, en les que han
participat 1.345 alumnes. També s’ha anat als instituts de secundària a realitzar
presentacions i altres activitats formatives relacionades amb la biblioteca i els seus
serveis; s’han fet 12 visites en les que han participat 262 alumnes. S’han prestat un
total de 19 lots, que contenien 462 documents, i 2 maletes, amb un total de 55
documents.

Tastets tecnològics
El 2015 repreníem el projecte Tastets TIC per tal de millorar les competències
informàtiques d’un segment de població que és immigrant digital. Després de quatre
anys s’ha detectat un esgotament de l’oferta. Ha costat de trobar gent interessada en
formar-se i per al segment de població major de seixanta anys ja s’ofereix formació
organitzada pel Casal de la Gent Gran i la Fundació Pere Tarrés, que es realitza a la sala
multimèdia de la biblioteca. Tan sols es mantindrà la formació per a l’ús de la
plataforma eBiblio.
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Activitats extraordinàries
La biblioteca organitza un ampli ventall d’activitats vinculades als seus objectius
estratègics: formar en hàbits de lectura i cerca d’informació, evitar la fractura digital,
afavorir el coneixement de la ciutat (la seva història i patrimoni) però també
n’organitza d’altres de vinculades a celebracions diverses: aniversari, carnaval, Sant
Jordi, etc.
També s’afegeix o forma part de projectes o commemoracions –impulsades des del
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya o la Central de biblioteques de
Tarragona per a les biblioteques del seu àmbit territorial– o que s’integren en les
programacions organitzades des de diverses àrees municipals. A continuació les
detallem:

Premis als Superlectors de l’any
Al mes de gener, dintre de la celebració d’aniversari, la Biblioteca premia aquells
usuaris que s’han emportat més llibres en préstec, durant l’any anterior, i els anomena
els Superlectors de l’any.
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Els guanyadors del 2018 van ser: a la categoria infantil, León Ventura Arana –328
préstecs–, a la categoria juvenil, Ana Sánchez Borrero –60 préstecs–, a la categoria
d’adults, Helga Kronovetter –83 préstecs–, i a la categoria de les entitats, l’Escola La
Bòbila –261 préstecs– i el Centre obert Albamar –86 préstecs– com les entitats que
més préstecs havien sol·licitat. Dintre del mateix acte es va voler agrair a la Pilar Febas
i a l’Ana Thais Salas la seva col·laboració en la conducció de les tertúlies del club de
Lectura Fàcil i de l’English conversation.
A continuació Sílvia Palazón ens va oferir uns sessió de Llegim en família sota el títol:
Contes, cantarelles, aventures i tombarelles adreçat a famílies amb infants d’entre 2 i 5
anys.

Tertúlies amb escriptors i rutes literàries
Dintre de les trobades dels clubs de lectura intentem convidar a escriptors dels quals
hem llegit l’obra. Durant el 2019 i gràcies a diversos patrocinadors hem pogut comptar
amb col·laboracions que han enriquit l’experiència de la lectura:
● 27 d’abril. Esmorzar literari amb Susana Rubio. Dies de llibres
● 31 de maig. Francesc Miralles. Cloenda dels clubs infantil i juvenil. Col·labora
Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV a Cambrils
● 2 d’octubre. Sebastià Bennasar. Biblioteques amb DO
El dissabte 25 de maig i amb la col·laboració d’Isabel Castro i Xiques al teatre es va anar
a Barcelona, a realitzar una ruta literària pel barri d’El Carmel. Prèviament s’havia llegit
Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. Es va visitar la zona dels búnquers i diversos
carrers del barri, llegint fragments de l’obra literària, i es va acabar el recorregut a la
biblioteca d’El Carmel, on ens esperaven per mostrar-nos fotos de com era el barri en
l’època descrita a la novel·la i parlar de l’autor.
Estava previst fer una altra ruta al voltant d’El secret de Picasso, de Francesc Miralles.
La idea era visitar Horta de sant Joan, la cova i el Museu vinculats a Picasso, amb Elies
Gascón com a guia, i posterior dinar i tertúlia acompanyats per l’autor. En la proposta
hi estaven implicats Xiques al teatre i Serret llibres. La data prevista era el 26 d’octubre
però es va haver de desestimar per falta de quòrum.
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Biblioteques amb DO
Durant el 2019 s’ha continuat formant part d’aquest projecte, impulsat des del Servei
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, amb la programació habitual: un tast
de vins –amb el suport i la col·laboració de la DO Tarragona i l’Antena del Coneixement
del Campus Extens de la URV a Cambrils–, un espectacle per adults –patrocinat pel
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya–, una sessió de contes per a
famílies i infants, i una tertúlia especial del club de lectura adult al voltant de Macondo
beach –Premi de narrativa marítima vila de Cambrils– i Terra aspriva –Premi de
Novel·la Curta Celler de Lletres 2018– de Sebastià Bennasar. Han estat un total de 4
activitats que han comptat amb 83 assistents.

Llegir el teatre
S’ha continuat participant en aquest projecte impulsat pel Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya tot i algunes
dificultats derivades del fet que les obres s’iniciïn a les 20 hores i en finalitzar no hi hagi
transport públic de tornada a Cambrils. Aquestes dificultats de trasllat s’han anat
solucionant de diverses maneres, finalment la més encertada ha estat la de contactar
amb el grup local que organitza sortides mensuals a Barcelona i mirar de programar les
obres conjuntament.
Dintre d’aquesta col·laboració s’ha comentat –al febrer– La bona persona de Sezuan,
de Bertolt Brecht, que finalment no es va poder anar a veure. A l’octubre es va
proposar comentar i anar a veure La rambla de les floristes, de J.M. de Sagarra, però
es va preferir anar-la a veure quan es representés a Tarragona i es va haver de
desestimar la proposta.
En el futur caldrà tenir en compte que el grup Xiques al teatre s’ha pres un període de
descans i per tant torna a haver dificultats per desplaçar-se a Barcelona.

Commemoracions
Durant aquest 2019 s’han celebrat diverses commemoracions a les quals ens hem
afegit:
● Taula Periòdica: Taller Màgia o química, amb la companyia Con ciència, per a
infants a partir de vuit anys, patrocinat pel Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya. Es va fer el 9 d’octubre i va comptar amb 12
assistents.
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● Any Pàmies: Tertúlia sobre Testament a Praga, amb Montse Barderi –
patrocinada pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya–. Es va
fer el 22 de novembre i va comptar l’assistència de 16 persones.
● Any Brossa: Espectacle Olor de menta, amb Emma Riba i Laura Alcalà, integrat
al projecte Balla’m un llibre i pensat a partir de poemes de Joan Brossa. L’acte
va comptar amb la participació del Servei Local de Català. A l’inici Helena
Martínez Ferreruela –cap del SLC va explicar qui era Brossa i la seva
importància i en acabar la dansa, alguns alumnes de català van llegir poemes.

Concurs de punts de llibre del Barri de
l’Estació
S’ha continuat la col·laboració amb el concurs de punts de llibre que organitza
l’Associació de veïns del Barri de l’Estació, on està ubicada la biblioteca, que ha arribat
a la 7a edició.
La Biblioteca col·labora com a punt de recollida dels punts que participen al concurs,
acollint la festa d’entrega de premis i exposant tots els punts que han participat.
També es forma part del jurat seleccionador com a secretari de l’acte. En aquesta
edició s’han presentat 62 treballs i els guanyadors han estat:
Categoria Infantil A: De 3 a 6 anys
Premi: Alba López (4 anys)
Accèssit: Jordà Aluja Ortoneda (3 anys)
Categoria Infantil B: De 7 a 11 anys
Premi: Pedro Gutiérrez (11 anys)
Accèssit: Clàudia Gasol (8 anys)
Categoria Juvenil: De 12 a 15 anys
Premi: Carlota Gutiérrez (14 anys)
S’ha escollit el punt guanyador en la Categoria Infantil B per a la portada del programa
de festes del Barri, i el premi de la Categoria Juvenil per a la impressió i repartiment
del punt a través de la Biblioteca.
Aquest 2019 s’ha escollit, per primera vegada, un punt amb la temàtica de la lectura o
de la biblioteca per a imprimir i repartir posteriorment a través de la mateixa
biblioteca. La guanyadora ha estat Berta Porro, de 10 anys.
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Storytelling
Al desembre de 2015 es va iniciar aquest projecte de col·laboració amb la Universitat
Rovira i Virgili que possibilita que alumnes del Grau d’Educació Infantil i Primària, en
anglès, realitzin pràctiques a la biblioteca. Els alumnes realitzen una sessió d’hora del
conte on s’explica una història i a continuació es fan activitats. La llengua vehicular és
l’anglès durant tota l’activitat i s’han realitzat un total de 2 sessions amb 38 assistents.

Contes Savis
A partir d’unes converses sobre el gust per la lectura i com fomentar-lo a la 3a edat va
sorgir una proposta de lectura a la Residència Baix Camp amb avis i àvies, tant els
ingressats com els del Centre de dia.
La biblioteca està molt interessada en propiciar activitats que fomentin el gust per la
lectura o que permetin vincular-la a emocions, sentiments o usos terapèutics
–biblioteràpia–. També en donar visibilitat al seu compromís amb els sectors més
vulnerables de la població.
En les sessions es fa lectura en veu alta i es treballa l’escolta activa, la memòria i el
record de vivències i valors. S’han realitzat 7 sessions amb una participació total de 91
persones.

Vivim igual
Des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i la Biblioteca s’ha treballat en un projecte
transversal que reforci el dret fonamental a la igualtat entre homes i dones. S’ha creat
una biblioteca permanent i itinerant adreçada a tots els centres educatius de primària i
secundària del nostre municipi que està formada per 5 maletes –3 d’Infantil i Primària i
2 de Secundària–. Les maletes, que contenen materials en diversos suports, estan
decorades amb unes il·lustracions de l’artista local Nuri Mariné i van acompanyades
cada una d'elles d'una guia de lectura.
Així mateix des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat s’ha afavorit que la biblioteca disposi
de més documents –àlbums infantils, assaig, novel·la, còmic, DVD, etc.– que ajudin a
reforçar el coneixement i la tasca quotidiana en pro de la coeducació, per tal d’afavorir
la igualtat real d’oportunitats, sense estereotips sexistes ni actituds discriminatòries
per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere.
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Per tal de donar-los a conèixer i agrupar-los s’han etiquetat amb un Pictograma que a
la sala infantil du el lema “Vivim igual” i a la sala d’adults també es reparteix amb
“Vivim igual” i “LGBTI”, a més de crear taulers de Pinterest.
El 2018 es va incorporar nou mobiliari que permet visibilitzar tot aquest material
repartit en 2 centres d’interès, un, a la planta baixa que recull el material adreçat al
públic infantil, i que va acompanyat d’unes butaques, i un altre, a la primera planta que
recull material sobre feminisme, igualtat, noves masculinitats i LGBTI. Durant el 2019
aquest mobiliari ha estat tematitzat per l’artista Nuri Mariné.
La col·laboració amb el departament de Polítiques d’Igualtat també aporta activitats
adreçades a famílies com la sessió de contes igualitaris Vet aquí dues vegades la
Rapunzel, amb Lídia Clua. Es va fer el 15 de març i van assistir 55 persones.

Els colors d’en Pere
El 2 d’abril es va inaugurar l’exposició Els colors d’en Pere, amb unes quaranta obres de
Pere Rebull. Aquest jove artista de dotze anys i amb un Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA) va voler mostrar la seva manera de veure el món i l’evolució del seu art. Es va
escollir aquesta data per la inauguració ja que es celebra el Dia Mundial de
conscienciació sobre l’Autisme i a manera de reivindicació. L’exposició es va poder
veure durant tot el mes d’abril.

Revetlla de sant Jordi
La Biblioteca es va voler afegir a la celebració de la Revetlla de sant Jordi amb dues
activitats que es van realitzar el 12 d’abril:
● Presentació de l’àlbum infantil, amb taller posterior, de Rona se mira de
Míriam Ródenas. Hi van assistir 13 persones.
● Lectorant, amb Eugenia González La Rosa. Monòleg sobre el poder
transformador de la lectura. Hi van assistir 26 persones.
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Altres activitats
Durant l’any s’han dut a terme diverses activitats adreçades a infants i famílies com el
Bibliopinta que cada mes presenta un centre d’interès –vinculat a efemèrides,
festivitats, activitats com Tarraco viva, etc.– amb llibres i dibuixos per acolorir.
Durant l’estiu, cada dimecres al matí, es va oferir als usuaris la possibilitat de jugar en
família mitjançant uns trencaclosques, llibres joc i pop-ups, que a la planta baixa calia
demanar al taulell i a la primera planta ja tenia una taula especialment destinada.
L’activitat es va batejar com Juguem sense pantalles.
Fruit de col·laboracions espontànies i desinteressades s’han realitzat les activitats
següents:
● Xerrades de conversa en anglès –English Conversation– amb Ana Thais
Salas, del 3 al 24 de gener. Es van fer un total de 4 sessions en les que van
participar 34 persones.
● Hora del conte en anglès, The gruffalo, amb la col·laboració d’English
Hangout Center. Es va fer el 8 de març i hi van assistir 35 persones.
● Taller de papiroflèxia, amb Joan Vilanova. Es van fer tres sessions –11, 13 i
15 de novembre, a les 18 h– per a infants a partir de 7 anys i adults. Hi van
participar 15 persones inscrites.
● Contes eròtics del Decameró, amb Rosana Andreu. Es va fer el 8 de
novembre i hi van assistir 20 persones.
● Taller de Realitat Augmentada, amb Maria Josep Clua. Activitat per a
famílies amb infants d’entre 5 i 10 anys. Es va fer el 23 de novembre i van
assistir 15 persones.

Nous projectes
Durant el 2019 s’han posat en marxa projectes impulsats per la Central de biblioteques
de Tarragona o s’han continuat els iniciats l’any anterior a causa de l’interès desvetllat
entre la població. Es tracta de:
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● ArTer. Projecte que fusiona “art i artistes del territori” per tal de donar a
conèixer l’obra i el treball dels nostres creadors més internacionals: Gaudí,
Miró, Jujol i Pau Casals, així com d’altres que són coneguts més localment. El
projecte va acompanyat d’activitats: Lot de llibres per muntar un aparador, Les
formes del modernisme, hora del conte amb taller, realitzat per Còdol Educació
–hi van assistir 20 persones– i la visita al Museu d’Art modern de Tarragona a
càrrec dels Serveis Pedagògics.
● Píndoles de salut, és una proposta de renovació de fons de salut a les
biblioteques que va acompanyada de diverses propostes i activitats. Es va
iniciar el 2018 i la biblioteca entre el 29 d’abril i l’11 de maig va muntar una
Quinzena saludable amb diverses experiències: mostrar el fons vinculat a
l’alimentació saludable, la realització d’un vídeo que va comptar amb la
participació d’usuaris i que es pot veure al canal Youtube de la Biblioteca –
https://www.youtube.com/watch?v=PpIh_BI-ttk – i un concurs a Instagram
amb el premi del llibre Come comida real, de Carlos Ríos.
● Dones científiques, és el projecte per donar a conèixer projectes científics
impulsats per dones. Entre l’1 i el 15 de febrer es va muntar un centre d’interès
sobre el tema.

Subvencions
Durant el 2019 s’han rebut diverses subvencions a través del Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya que s’han afegit al pressupost amb el que l’ajuntament de
Cambrils dota a la Biblioteca i que es detalla a continuació:
Subvenció OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) demanada per a l’adquisició
de llibres i diaris destinades a les biblioteques comarcals i a les biblioteques en
municipis de més de 25.000 habitants integrades en el Sistema de Lectura Pública de
Catalunya: 10.500 €. S’ha destinat a ampliar la secció de diaris i renovar el fons
bibliogràfic, especialment les seccions d’idiomes, ciències aplicades, lectures
obligatòries i autors locals.
Subvenció OSIC per al SAB, suport a l’adquisició de llibres en català: 10.000 €. S’han
destinat a la compra de novetats i lots de lectures.
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Revistes, el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya assigna un
pressupost a la biblioteca perquè triï els títols de revistes que més s’adeqüin a les
demandes del públic i que ha estat de: 5.249 €.
Caldria afegir també els imports assignats per la compra directa a Fires com el Saló del
còmic en la que el personal de la biblioteca ha pogut comprar directament per un
import de 455.82 €.
La biblioteca ha optat també a una subvenció del Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya per obres de millora, realitzades en els espais interiors i les
instal·lacions, per un import de 49.557,73 €.

Promoció/Formació
El personal amb la seva aposta per la formació contínua i amb el suport de les
institucions a les quals està vinculada la Biblioteca ha realitzat diversos cursos de
formació i participat en jornades i visites professionals, organitzades pel Servei de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Central de Biblioteques de Tarragona o
l’ajuntament de Cambrils.
● Visita professional a la CEPSE (Central de Préstec): Rosana Andreu.
● Reunió professional de les biblioteques públiques de Tarragona: Rosa Maria
Fusté.
Cursos presencials, organitzats per la Central de Biblioteques de Tarragona i el Servei
de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya o pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya:
Curs de Propietat intel·lectual, drets a l’honor i a la imatge: Mariana Marín.
Curs virtual de RDA (nou sistema de catalogació de documents): Eva Ferré.
Com recomanar i difondre còmics creats per dones: Mariana Marín.
Formació eBiblioCat: Rosana Andreu, Rosana Villagrasa i Mariana Marín.
Reglament Europeu de protecció de dades: Mariana Marín.
Accessibilitat en equipament públics: Rosa Maria Fusté.
● Prescripció científica: Rosana Villagrasa.
● Eines per desenvolupar processos participatius a les biblioteques : Eva Ferré.
● Gestió per Objectius a la Biblioteca Pública: Mariana Marín.

●
●
●
●
●
●
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● Implementació de les RDA (nou sistema de catalogació de documents): Eva
Ferré.
Cursos presencials, organitzats per l’Ajuntament de Cambrils:
● Formació sobre protecció de dades (a càrrec de Mallafré Consultors) a
l’ajuntament de Cambrils. Tot el personal.
Dintre d’aquest apartat voldríem destacar i agrair la tasca dels estudiants dels instituts
de secundària del municipi que realitzen la seva estada a l’empresa a la Biblioteca.
Durant el 2019 hem tingut el Jordi Salvadó que s’ha incorporat a les nostres tasques
diàries i ens ha ajudat amb eficiència. Finalment agrair a Pilar i Ana-Thais el seu ajut en
la conducció de la tertúlia del club de Lectura Fàcil i del taller English Conversation.

A destacar del 2019
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