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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest 2015 hem anat consolidant diverses propostes de foment a la lectura i la cultura,  
alhora un públic lector cada vegada més fidelitzat i amb més hàbits de biblioteca.  
Així doncs, propostes com el Parlem de llibres, l’Atrapallibres, els taller de lectura en veu 
alta, les lectures dramatitzades a càrrec del grup LEBINA (Lectures biblioteca Navarcles), 
tertúlies amb l’escriptor, hores del conte, tallers, presentacions, el Biblioteques amb DO, 
exposicions mensuals, activitats guiades per als centres educatius, l’acompanyament 
lector Lecxit, la Memòria Digital de Navarcles, les extensions de la biblioteca a centres com 
Ibada, l’Esplai, la bibliopiscina... han anat consolidant-se de manera ferma.  
La nova biblioteca inaugurada l’abril del 2013, va créixer molt en usuaris i noves propostes 
durant el 2014. Aquest 2015 ha sigut any ja no tant de creixement exponencial però sí de 
consolidació del projecte, el préstec és un dels pocs indicadors que ha continuat pujant.  
 
Trajectòria 2015:   
Al llarg de l’any hem continuat la programació estable iniciada durant el 2014 i hem 
engegat nous serveis i noves activitats:   
hem continuat fent molt èmfasi en tot el què és dinamització i foment de la lectura. 
Iniciant el projecte Lecxit: http://www.lectura.cat/: lectura per a l'èxit educatiu:  un 
acompanyament lúdic a la lectura adreçat a infants  de 3r a 6è de primària, amb l'objectiu 
d'incrementar l'èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora.  El projecte  
es pot fer gràcies als voluntaris que acompanyen els infants en la lectura amb una tutoria 
individual d'una hora a la setmana. Comptem amb l’assessorament de la Fundació Bofill.  
Oferim un nou servei: eBiblio Catalunya, un  servei gratuït de préstec de llibres 
electrònics: http://catalunya.ebiblio.cat.  
 
Pel què fa a la promoció de la biblioteca, mensualment hem enviat un butlletí 
d’activitats a tot el nostre mailing d’usuaris, (un miler de mails...), diàriament publiquem 
un mínim d’un post al  facebook i al twitter, conjuntament amb tots els serveis de la 
Creueta vam organitzar una festa de segon aniversari, un dissabte d’abril. Hem fet difusió 
del serveis virtuals com el  servei d’alerta de novetats, al que es poden subscriure des del 
seu espai personal:  http://aladi.diba.cat/screens*cat/novetats_cat.html 
  
Pel què fa la millora de l’equipament, destaquem la instal·lació de rodes a tots els bucs 
de la sala infantil: cinema familiar, cinema, música... paral·lelament hem inserit nous 
prestatges a la part de sota. Això ens ha permès reorganitzar els còmics, posar-los més 
visibles i  disposar d’ un espai més versàtil i diàfan sense tant d’esforç en moments 
puntuals com les hores del conte. Aquesta millora ens l’ha subvencionada íntegrament 
l’entitat navarclina FESMANA a qui li vam presentar el projecte de millora.  
 
La millora del fons:  sobretot en destaquem l’actualització, amb la compra de novetats,  
clau per recuperar usuaris i fidelitzar-ne de nous: el fons ha crescut un 8%, una mica 
menys que l’any passat: hem passat de 21.836 documents a 22.264 documents.  
 
Participació: hem treballat establint noves coneixences amb el territori i buscant la 
cooperació. Constatem que les relacions i connexions que anem establint, la creació de 
vincles, la cerca d’aliats, complicitats, col·laboradors, voluntaris...,  són un dels recursos 
intangibles més potents que tenim i són clau per a l’èxit de la biblioteca.   
 
Carnets:  a 31 de desembre del 2015 a la biblioteca tenim expedits 2.687 carnets, 
durant el 2015 hem fet 191 carnets nous.  Això, ja descomptant els carnets eliminats, ja 
que una vegada a l’any es fa una neteja de la base de dades esborrant tots els carnets 
que durant els 10 darrers anys no s’han utilitzat. 
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2. MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS  
 
          2.1. Missió, línies estratègiques, objectius 
 
La missió de la Biblioteca de Navarcles 
Ser un servei municipal obert a tothom, integrat a les dinàmiques del municipi, potenciant 
la resta d’activitats culturals generades al territori i especialment al Centre Cultural La 
Creueta. Amb la  missió de satisfer i fomentar les necessitats d'informació, educació 
permanent, cultura i lleure de tots els ciutadans, fent especial èmfasi en el foment de la 
lectura, per tal de tenir uns ciutadans desperts, cultes i crítics.  
La biblioteca és un espai de relació, trobada i convivència, des d’on es fomenta la cohesió 
social i des d’ on es generen i promouen activitats culturals de tota mena per al 
desenvolupament cultural del municipi i sobretot de foment a la lectura.  
La biblioteca treballa en Xarxa per tal d’oferir millor servei i optimitzar recursos.   
Els serveis bàsics de la biblioteca són gratuïts. 
 
Les línies estratègiques marcades pel 2015 giraven al voltant de:  
 

� 1-Foment a la lectura:   
Club lectura “Parlem de llibres”, club infantil Atrapallibres, suport al club de lectura de 
l’Esplai, Bibliopiscines, préstec a domicili, hores del conte variades, presentacions de 
llibres, joc enigmes poètics, trobades amb escriptors i traductors, recitals de poesia, 
Biblioteques amb DO, Setmana del llibre en català, sessió de curts “el dia més curt de 
l’any”, teatre al cel obert... 
 
� 2-Gestió de la col·lecció:   
Seleccions directes al  selpart  i al  SAB així com altres fons (duplicats Cepse i 
biblioteca de Catalunya), compra directe pressupost ajuntament i diba..., protocol de 
donatius... adaptant la col·lecció al seu públic, amb criteris de qualitat i d’arrelament al 
territori, millorant la col·lecció inicial força pobre i sobretot fent èmfasi i difusió de les 
novetats. Hem reorganitzat alguns fons canviant criteris i agrupant-los per centres 
d’interès, com per exemple el cinema familiar, agrupat i traspassat a la sala infantil. 
Els llibres amb lletra de pal i lletra lligada, els llibres de cartró per als més menuts al 
costat del racó pares... Falta redactar el document de política de col·lecció.  
 
� Pel què fa a la Col·lecció Local:   
Dins els actes de la Revetlla de Sant Jordi vam donar a conèixer al públic, un nou 
projecte:  la Memòria Digital de Navarcles: http://www.memorianavarcles.cat/ 
juntament amb l’informàtic municipal hem creat i presentat aquesta nova interfície per 
a donar visibilitat a la col·lecció local. En una primera fase hi hem volcat unes 6000 
imatges del fons local i mica en mica les anem etiquetant i descrivint. En una segona 
fase s’aniran digitalitzant continguts diversos, com programes, cartells, tríptics i 
penjant també digitalitzacions de format VHS que estem digitalitzant.   
Hem continuat fent alguna entrada nova sobre continguts locals a la wikipedia: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Navarcles . Vam participar també a la 
Viquimarató de les biblioteques de zona, el 22 de setembre del 2015.  
Estem digitalitzant tot el fons de notícies locals http://navarcles-
noticiesmenysantigues.blogspot.com.es 
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� 3-Promoció de l’equipament:  
Hem consolidat el  butlletí mensual d’activitats i novetats, activat les xarxes socials, 
publicat notes de premsa a la premsa local i hem interrelacionat amb la resta d’agents 
culturals per tal de difondre qualsevol acte cultural de Navarcles. Actualitzat i renovat 
la web de La Creueta amb noves pestanyes per organitzar millor la informació 

 
� 4-Promoció dels vincles amb els centres educatius:  
Pel setembre hem muntat un munt de maletes viatgeres: tres per a cada curs de 
l’escola pública i una maleta més per cada cicle. Les maletes, amb contes de la 
biblioteca circularan durant tot el curs 2015-16 per totes les llars dels infants de l’aula, 
per tal de fomentar una estona de lectura cada dia a casa. Visites guiades per a tots 
els centres educatius i visites de conte: per a tot el cicle infantil i la llar d’infants hem 
programat una jornada amb marató de contes, en aquesta ocasió va ser a càrrec de 
la rondallaire Ada Cusidó que va muntar sessions específiques per a cada grup d’edat.   
A l’estiu, vam contactar amb Lleure 2000 per acollir tots els grups del casal d’estiu.  
Hem tingut un conveni de pràctiques a l’empresa amb Batxillerat de l’Institut de 
Sant Fruitós de Bages i un conveni del projecte Roda per acollir alumnes de 
Navarcles.    
 
� 5-Aprenentatge al llarg de la vida:  
Oferim visites guiades a grups que fan formacions a La Creueta Centre Cultural o bé 
els oferim lots de llibres sobre el tema que els ocupa.  
 
� 6-Establir sinèrgies amb altres agents culturals i socials:    
Moltes entitats i persones a nivell personal ens ofereixen el seu suport del tot 
desinteressat i gratuït.  Aquests suports són molt variats i diversos, n’enumerem uns 
quants: la Fundació Fesmana que ens ha subvencionat íntegrament un projecte de 
millora del mobiliari infantil: hem adaptat rodes a tots els mòduls de prestatgeria de la 
sala infantil.  En tardes d’hores del conte i altres esdeveniments la biblioteca quedava 
molt petita i ara modulem i adaptem l’espai de forma senzilla i ràpida, quedant una 
sala diàfana amb moltes possibilitats. Des d’aquí, el nostre agraïment.  
Amb el Clam, Festival de cinema solidari:  hem programat diverses activitats satèl·lit 
del Festival a la biblioteca. Amb la piscina per muntar bibliopiscines. Amb Ibada  
que gestionen el servei de biblioteca al centre i els portem mensualment un lot, també 
hem tingut una exposició fotogràfica de la seva producció. Amb el Coro, vam 
compartir una exposició d’un artista on paral·lelament s’exposaven les pintures al Coro 
i les escultures a la biblioteca. Agraïm també molts artistes que ens han cedit la seva 
obra per exposar a la biblioteca o entitats com Foto Art Manresa o als Amics del 
tren del Bages que ens han cedit exposicions. Amb l’esplai d’avis col·laborem amb 
el seu nou club de lectura, també com a nou punt d’extensió bibliotecària amb zona de 
revistes.  Amb Càritas, cedint-los els espais i pc’s per l’alfabetització. Amb l’espai de 
les arts escèniques que va cloure el curs al pati del Cel Obert.  Amb el SES 
Navarcles que fa la reunió d’inici de curs també al pati del Cel Obert....Amb 
l’Associació de Dones de Navarcles ADN, amb la DO Pla de Bages que cada any ens 
col·labora amb els vins del recital poètic recital poètic, l’ Agustí Pastisser que cada 
any ens col·labora amb l’esmorzar de la sortida matinal DO... Amb usuaris que a nivell 
particular ens ofereixen el seu coneixement i suport, com Josep Capalvo que 
desinteressadament ens ofereix els tallers de lectures dramatitzades, els del grup 
LEBINA i el grup El Retaule, per oferir-nos espectacles gratuïts, a la ILC per 
subvencionar-nos els escriptors convidats, a algunes editorials, com són Angle, 
LaBreu, Alternativas económicas i Andorra que també ens han facilitat l’autor, el 
traductor o alguna xerrada... a la Llibreria La plaça per ser-hi quan presentem 
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llibres, a Humana pels tallers de reciclatge, als voluntaris del Projecte Lecxit, a 
escriptors que ens han regalat llibres, usuaris que també ens fan donacions de fons 
bibliogràfic i altres petites connexions amb entitats, regidories...també des de l’espai 
virtual, xarxes socials, on anem interrelacionat fent connexió amb la resta d’entitats 
que hi ha a la xarxa, per tal de retro-alimentar-nos mútuament i tenir més 
coneixement de tota l’oferta cultural i social que hi ha a Navarcles.  
De cara al 2016 tot aquest lligam de complicitats per a una participació activa a la 
biblioteca, el  volem pautar donant-li forma i projecte sota el nom de Biblionautes.  
El projecte pretén involucrar més els usuaris en: 

• la organització i programació d’activitats,  
• la difusió,  
• la millora de la col·lecció 
• i en diversos projectes que sense ells hores d’ara ja no serien possible. 

D’alguna manera, ja funciona, però cal donar-li visibilitat per tal que sigui obert a 
tothom que vulgui col·laborar en alguna de les opcions. 
 
� 7-Ampliar nous públics:  
Un dels objectius de cada nou servei o activitat que engeguem és que ens generi 
algun nou públic, moltes vegades ha sigut així però costa fidelitzar-lo, costa que 
continuï venint més enllà de les activitats puntuals o que aprofiti per utilitzar altres 
serveis com el servei de préstec. La població no té hàbits de biblioteca i està costant... 
Amb tot, per la nostra banda, no defallim! també, ampliant la difusió a tots nivells.  
 
� 8-Cooperar amb altres biblioteques:  
Reunions amb els professionals de la zona i grups de treball  a través de la comunitat 
XBM: http://comunitatxbm.diba.cat/ . Des d’aquest 2016 som biblioteca inclosa al 
circuit estable de préstec interbibliotecari de les biblioteques de la Generalitat. Ara 
doncs rebem dues valises a la setmana de Diputació i una de la Generalitat per tal de 
donar un bon servei de préstec interbibliotecari.  
 
� 9-Manteniment i millora de l’equipament:   
La Fundació Fesmana ens ha aprovat el projecte presentat i hem incorporat rodes a 
les estanteries grans de la sala infantil gràcies a la seva col·laboració. S’ha pintat de 
nou la paret on exposem les mostres artístiques, comprat una cartellera i un moble 
arxivador. La brigada ens ha anat venint per diverses tasques de manteniment. Ha 
quedat pendent encara:  instal·lar molles a les portes d’entrada per tal de que es 
tanquin soles, plantar arbres al descampat perquè no toqui tant directament el sol i 
optimitzar millor la climatització. 
 
� 10-Qualitat i millora de processos:  
Reunió setmanal o quinzenal amb tot l’equip per tal de rendibilitzar al màxim 
l’equipament amb eficiència i eficàcia: establir dinàmiques , compartir coneixements, 
competències, pautar criteris i actualitzacions diverses.  
L’anàlisi d’estadístiques i indicadors per anar veient i valorant com anem.  Diverses 
reunions al llarg de l’any amb tots els responsables de La Creueta Centre Cultural, on 
està inserida la biblioteca , i regidors o responsables pertinents. 
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2.2. Dades estadístiques biblioteca Navarcles 2015 
 
 

2015  
Visites                                      28.732 
Documents enduts en préstec 26.144 
Fons documental de la biblioteca  22.264 
Nombre de carnets totals 2.687 

 
 
 
Evolució mitjanes del servei de préstec durant el 2015: 
 

2015 GEN FEB MAR ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES

Docs. prestats/dia 109 101 80 116 102 84 90 86 84 105 104 83

Usuaris préstec./dia 29 26 22 31 28 20 18 21 24 28 26 25  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carnets:  
 
 
 
 

 
 
 
 

CARNETS  
TOTALS 

2012 2013 2014 
 

2015 

1862 2123 2496 2687 

Mitjana 2015

Docs prestats 96

Usuaris préstec 25



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2015 
 

8

Activitats:  
 
Durant el 2015 hem consolidat una programació estable.   
Un total de 2.139 persones han participat en alguna activitat.  
650 persones s’han inscrit en activitats amb inscripció prèvia.  
Les activitats infantils les hem vinculat al Mussol Oriol, el programa d’actes infantils de 
l’Ajuntament.  
 

• Atrapallibres: Club de lectura per infants. A partir de setembre amb dos grups 
d’edat.  

• Bibliopiscines: durant el mes de juliol 
• Biblioteques amb DO: diverses accions a l’entorn de la literatura i els vins. 

Durant tot el mes de gener.  
• Cinema infantil per la Festa Major d’hivern 
• Cicle vespres al Cel Obert:  actes culturals diversos a la fresca del pati: juliol. 
• Contes a la biblioteca: amb una periodicitat de quasi una sessió al mes. Ho 

hem incorporat dins la programació infantil navarclina Mussol Oriol 
• Joc - concurs POEnigMAri:  cinc setmanes, cinc enigmes poètics a l’entorn del 

Dia Mundial de la Poesia.  
• Lectures dramatitzades 
• Lècxit:  una hora d’acompanyament a la lectura setmanal: 6 parelles 
• Jornada Marató de contes: pels volts de Sant Jordi  
• Tallers de lectura en veu alta, setmanal: dos grups, els divendres. 
• Exposicions: una mostra al mes. 
• Parlem de llibres:  Club de lectura per adults: una sessió al mes 
• Presentacions de llibres i altres: quan s’escau. 
• Revetlla de Sant Jordi: vam programar un acte amb la presentació de la MDN 

Memòria Digital de Navarcles i el lliurament de premis del Joc POEnigMAri  
• Tallers a la biblioteca infantil: una sessió al mes. 
• Activitats conjuntes amb el Festival de cinema solidari Clam. 

 
A l’annex s’inclou una petita mostra fotogràfica de diverses activitats.  
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3. RECURSOS 
 

Gerència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona proporciona pressupost per: 
• Personal: 1 bibliotecari + 1 auxiliar + itinerant quan cal + tècnics Gerència.  
• Col·lecció 
• Equipament informàtic 
• Assessorament tècnic de tota mena.  

 
L’Ajuntament de Navarcles proporciona el pressupost per: 

• Personal: 1 auxiliar 
• Col·lecció 
• Activitats 
• Difusió 
• Manteniment i millora de l’equipament 

 
A més d’aquests recursos hem tingut diverses aportacions de Col·lecció: 

• fons de redistribució de la Cepse, 
• donatius de fons per part d’alguns usuaris, segons el protocol de donatius. 
• el Premi Maria Moliner 2014 (no ens ha arribat fins a finals del 2015)   
• i altres aportacions de formats i gent diversa: bàsicament usuaris que ens han 

ofert gratuïtament activitats: xerrades, tallers, presentacions, recitals, concerts... 
una sèrie de recursos intangibles, però que aporten valor a la biblioteca.  

• La Fundació navarclina Fesmana ha pagat 1.234,20€ directament al proveïdor 
(Metalundia) per millores al mobiliari infantil (rodes a les estanteries) després 
d’aprovar-nos una sol·licitud de patrocini que els havíem presentat. 

 
 

3.1.  Recursos humans:  incidències, formació, grups de treball.  
 

L’equip humà de la biblioteca el formen un bibliotecari/director: Montse Serra (diba: 37,5 
h.),  i dos tècnics auxiliars: Gemma Obradors (aj: 37,5 h.) i Carme Ruiz (diba: 35 hores). 
Des de Gerència de biblioteques tenim suport tècnic i les itinerants si cal.  
 
Grups de treball:   
Montse Serra ha participat al GT de la comunitatXBM: Bages-Berguedà  
Gemma Obradors al nou GT comarcal  Xics de sales infantils i al GT Laboratoris de lectura.   
 

Formació:  
• Gemma Obradors: 10 de juny: “Intensiu de Col·leccions Digitals: intercanvi 

d'experiències expertes en el desenvolupament de col·leccions digitals” (8h), 
10 de desembre: Laboratoris de lectura (3h) 

• Montse Serra: 26 febrer: jornada “ Nous usos de la biblioteca pública” Bcn. 
Museu del disseny  (9 h), 13 d’abril: “Jornada biblioteca i cohesió social: 
voluntariat”. Bcn. Bteca Jaume Fuster  (9 h), 29 de maig: sessió informativa 
sobre la plataforma eBiblioCatalunya.  (3 h Matí), 10 de juny: Intensiu de 
“Col·leccions Digitals: intercanvi d'experiències expertes en el 
desenvolupament de col·leccions digitals” (8h), 16 setembre:  “BIBLIOTECA'M. 
El canvi serà cultural”  forumcomunitatXBM. Presentació informe: Joves i 
serveis bibliotecaris :propostes de millora (3 h), 7 14 i 21 octubre: Curs “Drets 
d’autor”.  (12 h), 28 octubre: 4a Trobada responsables de biblioteques 
públiques. (4h), 10 de desembre: Laboratoris de lectura (3h) 
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3.2.  Recursos d’infraestructures, edifici, espais, equipament... 
 

La biblioteca té 1.012 m2 útils, està emplaçada dins el Centre Cultural La Creueta que 
compartim  espai amb moltes altres entitats. És un espai lluminós, modern i polivalent on 
s’hi fan un munt d’activitats de tota mena, tipus centre cívic.  
Compartim molts recursos: des del projector, l’ordinador portàtil, la fotocopiadora, taules, 
faristols i altres materials... així com la sala d’actes i fins i tot el teatre si cal.  
Hem tingut algunes incidències en la climatització que no acaba de funcionar com caldria.  
Cal anar millorant l’equipament:  instal·lar molles per tal de que les 3 portes del vestíbul 
tanquessin soles, tant per a la climatització com per minimitzar soroll, posar cortines a 
espais que encara no n’hi ha i una filera d’arbres dalt del mur de davant la biblioteca per 
evitar tanta insolació.  
Novetats i millores a l’equipament:  
La més significativa: l’adaptació de rodes a les prestatgeries infantils, de forma que ara 
tenim un espai diàfan quan ens cal per les activitats infantils programades.  
La inversió ha sigut del tot subvencionada per la Fundació  navarclina Fesmana. 
Les millores habituals de manteniment fetes per la brigada municipal: des de pintar l’espai 
on exposem fins a solucionar les incidències diverses.  
 

3.3. Recursos econòmics  – Preus públics - Pressupost Ajuntament   
 

La biblioteca és gestionada en conveni Ajuntament – Diputació.    
  Diputació Ajuntament 
Despesa en personal     
Total1:  97.785,00 18.064,94 
Despesa en fons documental     
Llibres + SAB 10.152,06 3.817,23 
Àudios -dvd's 2.287,24   
Subscripcions (paper i electr.) 4.412,00 624,56 
Total: 16.851,30 4.441,79 
Despesa en manteniment     
Manteniment Informàtica 11.192,23   
Subministraments (aigua, electricitat, 
tel)   17.549,87 

Neteja   18.047,10 
Material fungible 1.431,80 727,83 
Assegurances   1.735,85 
Lloguer i manteniment altres (fotoc.)     
Altres despeses manteniment   2.647,55 
Inversions manteniment  2.012,18   
Total: 14.636,21 40.708,20 
Despeses en activitats i difusió 0 1.305,46 
Total:  0 1.305,46 

Costos totals del servei 129.272,51 64.520,39 

                                                 
1
 Inclou costos repartits de suplències, itinerants, tècnics de Gerència Biblioteques.  



 
Liquidació Preus públics de Diputació són les taxes aplicades a tota la Xarxa de 
Biblioteques que mensualment anem ingressant a Diputació.  
 
Durant el 2015 s’han liquidat a Diputació 1.200,500 €, (respecte l’any anterior, s’han 
incrementat els ingressos en 200€)  sota els conceptes: 
 

Préstec interbibliotecari: 1,50€, 
Impressions: 0,10€ Din A4 b/n 0,40€ Din A4 color, 
Duplicats carnet: 1€, 
Llapis USB: 7,5 € 
Auriculars: 2 € 
Bossa Gènius: 1,5 € 
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3.4.  Fons documental – política de col·lecció 
 

Fons adquirit via Diputació i SAB 
Nombre de 
documents Cost 

Llibres compra lot 425 7.249,06 € 

CD compra lots 61 808,00 € 

DVD compra lot 71 1.179,24 € 

Llibres S.A.B.   2.603,00 € 

Subscripcions revistes   2.315,00 € 

Subscripcions diaris   1.649,00 € 

Compra Directa  600, 00€ 

TOTAL:   

 

15.803,30 € 
 

 
Al llarg de l’any el pressupost municipal destinat a col·lecció ha sigut: 3.817,23 €.   
S’ha dedicat bàsicament a: 
   

• Compra directa de desiderates dels usuaris,  
• Compra de bibliografia que es considera bàsica,  
• Adquisicions de buits que es detecten o clàssics que cal tenir  
• Fons de temes sol·licitats des dels centres educatius  
• Compra de novetats.   
• Subscripció al diari local Regió 7 
• Adquisicions de cinema 

Tradicionalment en aquesta biblioteca no hi havia pressupost per adquisició de novetats i ara 
estem començant a recuperar alguns lectors que habitualment no trobaven novetats.  
La difusió de les novetats arribades a la biblioteca la fem a través de diversos canals: butlletins 
de novetats, xarxes socials: facebook, twitter, pinterest, la subscripció de novetats (de 
moment només 21 persones subscrites) des del compte personal accedint-hi des del catàleg: 
https://sinera.diba.cat/patroninfo*cat i la web http://lacreueta.cat/ 



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2015 
 

13

El creixement de la col·lecció:  
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Revistes i publicacions periòdiques  
Durant el 2015 la biblioteca ha tingut 77 títols subscrits (15 títols més que l’any 
anterior) 5 diaris (en cursiva, majúscula i negreta) i 72 revistes, els que detallem al llistat 
de sota. Els títols que estan en negreta i minúscula són subscripcions del Ministerio, arran 
del Premi Maria Moliner i la Revista El Temps ens arriba a través de la Generalitat - APPEC  
Segons els estàndards de biblioteca li correspondrien 90 títols subscrits.  
 
Ábaco 

Ade Teatro. 

Agro cultura 

Alternativas económicas 

ARA 

Arquitectura y Diseño 

Automóvil 

Avenç 

Bike a fondo 

Bricolage & decoración 

Burda 

Caimán. 

Casa viva 

Clara 

Claves de la razón práctica 

Clio 

Cocina vegetariana 

Cosmopolitan 

Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 

Cucafera 

Cuerpomente 

Cuina 

Descobrir Catalunya 

Desnivel  revista de montaña 

Dietética y Salud 

Dovella 

Ecología Política 

Enderrock 

Excursionisme 

Faristol 

Fotogramas 

Geo 

Historia y vida  

Hobby consolas 

I love English Junior 

Integral 

Interiores 

Jot Down 

Jueves 

La Maleta de Portbou 

Labores del hogar 

Lápiz 

Leer 

Letras Libres 

Lonely Planet 

Marie Claire 

Más allá de la ciencia 

Mi jardín 

Mía 

Mongolia 

Mueble 

Mundo de los Pirineos 

Muy interesante 

National Geographic (castellà) 

Opcions 

PAÍS 

Patrones 

PERIÓDICO (català) 

Piu-Piu 

Pou de la Gallina 

Psicología 

Quo 

REGIÓ 7 

Reporter Doc 

Revista de Occidente 

Sàpiens 

Ser Padres 

Solo Moto Treinta 

Speak Up DVD 

Sport Life 

Súper foto digital 

Temps 

Tiroliro 

Tricotar en Casa 

VANGUARDIA (català) 

Vanity Fair 

Viajar 
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E-biblio i Recursos electrònics subscrits: 
Des del mes de maig els usuaris poden descarregar-se gratuïtament llibres electrònics 
des de la plataforma http://catalunya.ebiblio.es/, és un servei del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya que fa possible el préstec de continguts digitals a tots els usuaris 
amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. Es pot accedir a aquests continguts a 
través de diferents dispositius: ordinadors personals, lectors de llibres electrònics, tauletes 
o telèfons intel·ligents.   
També es poden consultar publicacions en format electrònic a través dels pc’s de la 
biblioteca.  Algunes publicacions  també són accessibles des de casa a partir de la pàgina 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/ i amb el seu codi d’usuari de la biblioteca.  
 

Col·lecció Local 
S’ha continuat recollint i adquirint, (la majoria però ens els regalen) fons d’autors locals o 
sobre temàtica local. Des de l’Ajuntament ens recullen i guarden tots els cartells que es 
produeixen a Navarcles.  A partir del 2015 ja sistemàticament també els digitalitzem i 
pengem a la MDN, Memòria Digital de Navarcles. 
 
Fons digitalitzats: hem estrenat i presentat al públic la nova plataforma digital: 
http://memorianavarcles.cat/ un projecte desenvolupat per la Biblioteca i l'Ajuntament de 
Navarcles que pretén donar visibilitat a fotografies, cartells, programes, fulletons, vídeos i 
altres tipus de material audiovisual relacionats amb Navarcles.  
Ja hi ha més de 6.000 imatges en trànsit de ser etiquetades i documentades.  
Paral·lelament molts usuaris que tenen fons gràfics relacionats amb Navarcles ens els 
porten, cedint els drets per escanejar-los i poder-los introduir a la MDN. De cara al 2016 
es pretén digitalitzar i penjar fons locals en altres formats com VHS.  
 
Hem continuat digitalitzant i etiquetant tots els buidats de premsa sobre Navarcles que 
tenim en format paper de la publicació local  “Regió 7” al blog: http://navarcles-
noticiesmenysantigues.blogspot.com.es/ i hem inserit continguts locals a la wikipedia: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Navarcles 
 

4. SERVEIS I PROGRAMES  
 

Al llarg de tot l’any hem anat identificant usuaris potencials i ideant propostes i serveis 
segons l’anàlisi de llurs necessitats i particularitats. Hem anat creixent però ja més 
pausadament, l’efecte boom de la novetat ja ha passat.  
Ara, cal trobar la manera de fidelitzar els que venen a la biblioteca per una demanda molt 
concreta però no tornen fins que els cal alguna altra consulta puntual. No hi ha hàbits de 
venir a la biblioteca habitualment a remenar les novetats i repassar què hi ha de nou.   
El fet de que els usuaris no passin pel taulell de préstec, sinó per la màquina d’auto-
préstec dóna poc feedback i és necessari establir altres canals de contacte per poder 
donar millor servei i assessorament.  
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Les visites al web s’han triplicat perquè ara sumem les visites al web de La Creueta i les 
visites a la Memòria Digital de Navarcles 

 
 
 
 
4.1. Servei d’atenció a l’usuari 

Usuaris - visites 2014:  28.732 visites. 
Usuaris inscrits a 31 des. 2015: 2.687: 184 nous carnets. 
A la taula següent discriminem els usos que es comptabilitzen informàticament:  
préstec,  connexions wi-fi i  connexions als pc’s de la biblioteca.  
 

 
 
 

 
L’anàlisi de dades d’usuaris ens serveix per veure en quins segments de població podem 
fer encara més èmfasi. Analitzant les dades estadístiques podem saber quina tipologia 
d’usuaris tenim: edats, gèneres, d’on ens vénen, on viuen... quants usuaris actius, 
inactius... això ens permet examinar quins filons tenim per explorar, per segments de 
població...   
A Navarcles hi ha molta feina a fer, perquè no arribem encara al 50% de població amb 
carnet de biblioteca. Tot i que aquest 2015 hem arribat al 45%, i a des.2015  la mitjana a 
nivell de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona és del 48%. 
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Usuaris actius 2015:  

 

 
 

% de població amb carnet de biblioteca:  
 % de població amb carnet – Biblioteca de Navarcles 
2012 2013 2014 2015 Mitjana XBM 
36 % 39% 41% 45% 48% 

 
Cal dir que també tenim d’usuaris molts navarclins amb carnets expedits a altres 
biblioteques de la zona, ja que la biblioteca de Navarcles va ser de les darreres a 
informatitzar. 
 
 

4.2. Servei de Préstec:  un servei a descobrir pels navarclins 
 

Durant el 2015 han utilitzat el servei de préstec 6.814 persones, emportant-se 
26.144 documents, 96 documents/dia. 
 
 
El servei de préstec de la biblioteca de Navarcles funciona amb una màquina 
d’autopréstec  amb tecnologia RFID, radiofreqüència, de la casa 3M, ara Bibliotheca.  
Des de la XBM s’aposta per continuar donant més autonomia i privacitat a l’usuari qui pot 
gestionar-se tant el préstec com el retorn de documents sense haver de passar pel taulell.  
Des de l’autopréstec, els usuaris també es poden fer les renovacions oportunes, com des 
de casa des del seu compte a: http://aladi.diba.cat 
 

Servei de Préstec interbibliotecari (P.I.):  
 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2013 2014 2015 
Préstec Interbibliotecari rebut 115 582 772 
Préstec Interbibliotecari deixat 162 316 330 
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La cooperació entre el conjunt de Xarxes de biblioteques és bàsica, fonamental i prioritària 
per disposar tot el què ens demanen els usuaris. El que no troben a la biblioteca els ho 
demanem on ho tinguin, ja sigui del catàleg XBM, Generalitat, CEPSE (Central de Préstec 
de la Generalitat) o altres.    
Tot el P.I que ens arriba d’altres biblioteques, costa als usuaris el preu públic d’1,50 €.  
 
El Préstec interbibliotecari es fa a través de dues empreses: dilluns i dimecres rebem 
valisa de les biblioteques XBM Diputació Barcelona, i dijous valisa de les biblioteques de la 
Generalitat. Ens utilitzen d’enllaç amb la Generalitat altres biblioteques de la zona, com 
per ex. la d’Artés.   Hem passat de rebre una valisa setmanal,  2014, a tres aquest 2015. 
 
Amb Manresa tan a prop, molts usuaris hi baixen per altres temes, per tant si no tenim el 
què busquen aquí sovint ja ho agafen de les biblioteques de Manresa, sense passar pel PI.  
Amb tot, respecte l’any anterior aquest servei també s’ha utilitzat molt més, una de les 
raons de l’increment també són els lots pels clubs de lectura i tallers de lectura en veu 
alta, sovint deixats per la Central de Préstec de la Generalitat (Cepse) 
 

Servei de Préstec a la residència Ibada:  
 
Des del gener 2014, cada primer dijous de mes portem un lot de material de la biblioteca, 
a la residència de gent gran Ibada, amb comandes concretes i puntuals que ens fan 
arribar per correu electrònic i lots genèrics per a la majoria de residents. El servei té bona 
valoració pels residents i l’hem continuat oferint amb normalitat.  

 
4.3. Servei d’accés a internet i ofimàtica  
 

La biblioteca disposa de 5 pc’s Internet i ofimàtica de 
lliure disposició pels usuaris.  
Durant el 2015 han utilitzat aquest servei 3.586 
persones.  
Les consultes, treballs, etc, es poden imprimir a 0,10 
€/full (b/n), igual que el servei de reprografia i a 0,40 
€/full  les impressions a color. També  poden guardar 
la informació en un USB, a 7,5 €.  Tenim auriculars 
per vendre a 2€. Amb el sistema “Internet i +” els 
usuaris són del tot autònoms, es reserven i es 
gestionen les seves sessions.  

 
4.4. Servei de wi-fi 
 
 

Durant el 2015 hem tingut 1.907 connexions al servei 
wifi de la biblioteca. Observem que per usuaris que han 
utilitzat el servei són només 269, és a dir que molts d’ells 
utilitzen habitualment el servei wifi de la biblioteca.  
 
L'usuari es pot connectar a internet des de qualsevol dels 
seus dispositius mòbils,  per fer ús del servei només cal 
que l'usuari es validi amb el codi del seu carnet de la 
biblioteca, i el seu pin, la seva data de naixement: 
ddmmaaaa.  
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4.5. Serveis de promoció de la lectura i d’extensió cultural 
 

Des de la biblioteca entenem el fet de la lectura i la cultura tan vital, com menjar i 
respirar, així doncs, les propostes a l’entorn del foment a la lectura són un dels aspectes 
que treballem amb més èmfasis.  
 
Totes i cadascuna de les activitats programades per la  biblioteca, a l’entorn del foment de 
la lectura, estan pensades i concebudes com una eina més per tal d’assolir els objectius 
generals de la biblioteca:  
 
� Fomentar la lectura des de diferents àmbits i a tots nivells: amb la programació 

d’activitats de foment a la lectura pensades per a tots els segments de públic. En 
resum, crear hàbits lectors a tota la nostra àrea d’influència.  

� Arribar a nous lectors: donar a conèixer la biblioteca  
� Promoure l’ús de la biblioteca entre els usuaris potencials, 
� Promoure el servei de préstec, 
� Difondre la col·lecció, 
� Participar més activament en les activitats generals de la població, 
� Implicar més activament a entitats, associacions, centres educatius... 
� Cohesionar la població: d’una banda perquè es troba compartint espais i activitats i de 

l’altra perquè si esdevenen bons lectors també la vida els ofereix més oportunitats.    
En definitiva el conjunt d’activitats de dinamització ens permeten incidir en tres àmbits:  
 1-   potenciar la lectura als que ja són lectors,  
 2-   portar-la als que encara no ho són  
 3-  promoure la biblioteca i convertir-la en una entitat cultural dinamitzadora del 
municipi, en un espai de trobada, un espai pel lleure i la comunicació.  
 
Qualsevol excusa doncs ens ha sigut bona per muntar una activitat, convençuts que farà 
que algun sector de la població, diferent en cada cas, s’acosti a la biblioteca i pugui 
conèixer de retruc,  què s’hi fa, què oferim...  

 
4.5.1. “Parlem de llibres” : club de Lectura mensual  i tertúlies amb 

escriptors 
Aquest 2015 hem continuat el club de lectura “Parlem de llibres”  iniciat durant el 2014.  
Funciona per cursos lectius de setembre a juny. A l’estiu hem fet una pausa i pel setembre 
hem tornat a arrencar amb noves propostes ben variades.  

Dinàmica:  cada mes proposem un llibre al nostre grup de tertulians, un grup de lectors 
amb els quals un cop al mes ens reunim i comentem el llibre que hem llegit: estil, 
personatges, sensacions, reflexions, l'autor, l'època, enllaços amb altres textos...  

Es procura fer tastets de literatura diversos i variats. Un cop llegit el llibre ens trobem 
l’últim dimarts de cada mes per comentar-lo entre tots. A voltes, hem estat acompanyats 
per l’escriptor, pel traductor o per algun altre especialista en el tema que ens ha  transmès 
la passió per l’obra, l’autor... i que ens han situat una mica. 

Es tracta de compartir les vivències de la lectura amb la resta de tertulians i a vegades 
treure l’entrellat de l’obra... el diàleg i l’intercanvi d’opinions és molt enriquidor.  

De gener a juny hem tingut per a cada sessió un moderador o guia concret, moltes 
vegades l’autor o el traductor o un especialista de l’obra comentada.  A partir del 
setembre, el coordinador-moderador per a totes les sessions fins a final de curs, juny 
2016, és en David Clusellas. El moderador aporta la seva visió i opinió, i fomenta la 
reflexió i el diàleg.  Un altre canvi és que a partir de setembre es passa a les 8 del vespre, 
mitja hora més tard perquè hi ha tertulians que ho han suggerit.  
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Amb les tertúlies del club de lectura “Parlem de llibres” volem promoure el gust per la 
lectura, pel debat, el diàleg, la reflexió... la lectura és una activitat molt solitària, íntima... 
però alhora pot servir de base per a fer tertúlia, per entendre millor, per compartir, per 
promoure l'ús de la biblioteca, per crear un punt de trobada per a les persones 
interessades en la lectura...    

Inscripcions al “Parlem de llibres”:    

Pel setembre es fa una inscripció simbòlica de 12 € que ens permet pagar el cost del 
préstec interbibliotecari de tot el curs i a la vegada fidelitzar un públic més assidu. Tot i 
així les tertúlies són obertes a tothom i sovint hi ha algú que participa a la tertúlia perquè 
li ha interessat un llibre concret. 

La biblioteca de Navarcles es cuida de proporcionar cada mes els llibres als tertulians, ja 
sigui a través de lots o del préstec interbibliotecari. 

Llistat de trobades i lectures del “Parlem de llibres”  2015: 
 
Dimarts 27 de gener  a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la Carrer robadors de Mathias Enard, 
guiada per David Clusellas.  

Dimarts 25 de febrer a 2/ 4 de 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la Crónica de una muerte anunciada de 
Gabriel Garcia Marquez guiada per Natxa Nacenta.  

Dimarts 31 de març a 2/4 de 8 del vespre:  

Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la La maleta de Sergei Dovlàtov 
acompanyats per Miquel Cabal, traductor de l’obra de Dovlàtov al català i els editors de 
LaBreu. 

Dimarts  28 d’ abril a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la Que ningú no et salvi la vida amb 
l’escriptora Flàvia Company. Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres 
Catalanes.  

Dimecres 27 de maig a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” amb l’escriptor Eduard Márquez sobre la seva novel·la 
“L’últim dia abans de demà” . Activitat vinculada al Clam, Festival de Cinema Solidari de 
Navarcles.  

Dimecres 17 de juny  a les 7 de la tarda: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” amb l’escriptor Xavier Bosch sobre la novel·la “Algú 
com tu”.  Trobada dels Clubs de lectura del Bages i Berguedà al Conservatori.  

Dimarts 29 de setembre a les 8 del vespre:   

Inici de curs del “Parlem de llibres” amb en David Clusellas com a conductor de totes les 
tertúlies. Tertúlia amb l’escriptora Blanca Busquets sobre La nevada del cucut.   

Dimarts 27 d’octubre a les 8 del vespre:  

Parlem de llibres, tertúlia sobre la novel·la  Jo he servit el rei d'Anglaterra del txec 
Bohumil Hrabal . 

Dimarts 24 de novembre a les 8 del vespre:  
Parlem de llibres sobre la novel·la La Néta del senyor Linh”  de Philippe Claudel. 
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4.5.2. Exposicions 
Intentem sempre tenir alguna exposició, des de mostres d’art dels navarclins, exposicions 
culturals de tota mena i de promoció del fons bibliogràfic. Cada expo és un motiu més   
que ens aporta gent nova a la biblioteca.  
    
Gener: Mostra fotogràfica “Vins, vinyes i cellers del Bages”  de Joan Closes del col•lectiu Foto 
Art Manresa. Dins el cicle Biblioteques amb DO.   
Març:  Exposició de pintura i escultura: “ Penadès: acció, procés, configuració”. Mostra 
compartida amb l’entitat El Coro.  
Abril:  Exposició fotogràfica:  “ Montserrat,  una visió  molt especial” del fotògraf Joan 
Martínez. 
Maig:  Exposició “Mira que són bèsties” : faules i històries d’animals. Produïda pel Consell 
Català de Llibre Infantil i juvenil.  
Juny:  Exposició artística:  “Moments pictòrics” de Roser Mas. 
Juliol – Agost: Exposició fotogràfica de Pilar Solé “Mater matèria”, al voltant del seu poemari 
Octubre:  Exposició “Màquines de trens de vapor i elèctriques” cedides per Esteve Currius 
dels Amics del tren del Bages. 
Novembre: Exposició “Paraules contra la violència” en l’àmbit de la parella,  a l’entorn del Dia 
Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Cedida per l’Ajuntament de 
Manresa. 
Desembre: Exposició de pessebres amb diorames animats, cedits per  Ignasi Ferrer.   
I exposició “Mirades d’uns aprenents de fotografia”:  mostra sorgida del taller de fotografia 
d’un grup de residents a Ibada.   
 
Paral·lelament,  mostres bibliogràfiques sobre temes diversos per tal d’anar exposant el 
fons de la biblioteca, ja sigui arran d’una commemoració, d’un tema relacionat amb 
l’actualitat, amb el calendari festiu o d’interès local.  

 
4.5.3. Hores del Conte i tallers infantils:  
 

Hem programat 11 sessions d’hores del conte, molt variades i un munt de tallers, si pot 
ser ho vinculem amb la resta de programació de la biblioteca o del municipi.  Per ex. 
aquest curs 2015-2016 l’escola ha triat el circ com a eix temàtic, doncs les dues primeres 
sessions de la temporada van ser hores del conte a l’entorn del circ. 
 
Durant aquest 2015 s’ha consolidat un bon públic a les sessions de contes. Han gaudit de 
les sessions prop de 1.500 persones.  
Totes les activitats infantils són agrupades, dins el cicle Mussol Oriol, la mascota que acull 
tots els actes infantils.  
 

Llistat de sessions  i narradors: 
 
Divendres 16 de gener a les 6 de la tarda:   
Hora del conte: Menú de pirates amb l’Anna Garcia. Activitat Mussol Oriol  
Divendres 6 de febrer a les 6 de la tarda:   
Pel·lícula de festa Major a l’Auditori: Avions 2: equip de rescat. Activitat Mussol Oriol  
Divendres 13 de març a les 6 de la tarda:   
Espectacle de contes “El gegant que baixa de la muntanya” de l’animador infantil Jaume 
Ibars a l’Auditori.  Activitat Mussol Oriol   
Divendres 10 d’abril  a les 6 de la tarda:   
“El regal” a càrrec de titelles Pengim-penjam. Celebrem el Dia Internacional llibre infantil.  
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Divendres 24 d’abril matí: 
Marató de Contes a la biblioteca per a tots els grups escolars de P-2 a P-5 amb la 
rondallaire Ada Cusidó.  
Divendres 12 de juny  a les 6 de la tarda:   
“El regal” a càrrec de titelles Pengim-Penjam. Activitat Mussol Oriol a l’espai Cel Obert.  
Divendres 9 d’octubre a les 6 de la tarda:   
“Contes de circ explicats per un pallasso” amb en Kino Tupe. Cicle Mussol Oriol.  
Divendres 13 de novembre a les 6 de la tarda:   
El circ de les puces:  contes del circ,  amb Clara Ribatallada. Cicle Mussol Oriol.  
Divendres 11 de desembre a les 6 de la tarda:   
Conte especial de Nadal: EL QUART REI MAG,  ombres xineses i titelles, amb la rondallaire 
Glòria Arrufat. Cicle Mussol Oriol.  
 

 
4.5.4. Espectacles a la fresca:  
 

La biblioteca disposa d’un parell d’espais oberts susceptibles d’utilitzar per a actes 
diversos.  
Al pati de davant la biblioteca hi vam fer la festa de 2n aniversari de la Creueta 
i al pati del celobert hi hem fet tallers, titelles, teatre, lecxit, i pel setembre hem cedit 
l’espai a l’institut per fer-hi la reunió d’inici de curs.  
Aquest espai és ideal per a diverses possibilitats estiuenques i primaverals....  
Habitualment està equipat amb taules i cadires, a punt per sortir-hi a llegir.  
Pel juliol vam tenir Vespres al Celobert.  

 

4.5.5. Tallers a la sala infantil:  
 

Hem organitzat 9 tallers a la sala infantil, alguns d’ells, a l’espai  Cel Obert.  
La Gemma, de l’equip de la biblioteca, és qui organitza els tallers, descobrint la part més 
creativa dels menuts a través dels llibres de manualitats i d’art de la sala infantil.  
Alguns tallers han sigut per decorar la biblioteca i fer-se-la així més seva.  
La Organització Humana que té un contenidor just a fora la biblioteca també ens va 
col·laborar amb un taller de titelles amb peces reciclades de roba. Un taller artístic i alhora 
de sensibilització mediambiental.  
 

Llistat de tallers:  
 
Dimecres 21 de gener  de 6 a 7 de la tarda:  
Taller amb taps de suro. Biblioteques amb Do. Activitat Mussol Oriol.   
Dimecres 11 de febrer  de 6 a 8 de la tarda:  
Taller de carnestoltes. Activitat Mussol Oriol.  
Dimecres 18 de març de 6 a 7 de la tarda:  
Taller de manualitats amb la Gemma. Activitat Mussol Oriol.  



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2015 
 

23

Dimecres 15 d’abril   de 6 a 7 de la tarda:  
Taller de Sant Jordi. Activitat Mussol Oriol. Al Cel Obert 
Dimecres 13 de maig  de 6 a 7 de la tarda:  
Taller de Titelles: Titelles per al Desenvolupament,  a càrrec d’Humana. Activitat Mussol 
Oriol, Festival Clam.  Al Cel Obert.  
Dimarts 16 de juny de 6 a 7 de la tarda:  
Taller de manualitats d’estiu : fem un mural per decorar la biblioteca. Activitat Mussol 
Oriol. Cel Obert.  
Dimecres 14 d’octubre a partir de les 6 de la tarda:  
Tallers de manualitats a la sala infantil amb la Gemma. Cicle Mussol Oriol. Gratuït 
Dimecres 18 de novembre a partir de les 6 de la tarda:  
Taller de manualitats del circ. A càrrec de la Gemma. Cicle Mussol Oriol. Gratuït 
Dimecres 16 de desembre a partir de les 6 de la tarda:  
Taller nadalenc a la sala infantil. Cicle Mussol Oriol. Gratuït 
 
 

4.5.6. Trobada Clubs de lectura biblioteques Bages -  Berguedà: 
 

El dimecres 17 de juny es va fer la tradicional trobada - tertúlia de final de curs amb tots 
els clubs de lectura de la zona Bages Berguedà al teatre Conservatori de Manresa.  
La tertúlia va ser amb l’escriptor Xavier Bosch sobre la seva darrera novel·la Algú com tu.  
Gerència de Biblioteques va organitzar busos per baixar a la trobada, de manera que ens 
va passar a recollir i tornar un bus gratuït que també feia parada als clubs de Moià i St. 
Fruitós.  
 

4.5.7. Materials de difusió foment de la lectura i de la biblioteca  
 

Des de Gerència XBM ens han enviat uns punts de llibre que fan de lupa per a regalar als 
usuaris que troben la lletra massa petita.  
A l’estiu van arribar els típics ventalls que Gerència XBM edita des de fa anys, amb 
promoció de la lectura.   
També novetat d’aquest 2015,disposem de bosses Gènius a preu d’1,5€ marxandatge. 
A les visites escolars els regalem les enganxines: “sóc un descobridor de biblioteques” 
generades per Gerència de Biblioteques. Pel desembre, vam rebre provinents del Servei 
de Biblioteques de la Generalitat les cartes a ses Majestats els reis d’Orient, on hi havia un 
espai reservat per demanar llibres als Reis Mags.  
 
 

 
4.5.8. Biblioteques amb DO  

 
La biblioteca de Navarcles per segon any consecutiu s’ha sumat al projecte Biblioteques 
amb DO que impulsa el Servei de biblioteques de la Generalitat. Es tracta d’ un maridatge 
entre literatura, cultura i vi, tot amanit amb el coneixement del territori i la història 
vinícola de la DO Pla de Bages. 
Vam programar diverses activitats totes molt transitades.  

Exposició fotogràfica:  Vins, vinyes i cellers del Bages  del 
fotògraf Joan Closes, Col·lectiu Foto Art Manresa. 
www.fotoartmanresa.com/  
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Diumenge 25 de gener a les 10 del matí: 

Sortida matinal per conèixer patrimoni vitivinícola de la zona, 
visita   a diverses tines enmig de les vinyes (tres salts), 
comentada per Llorenç Ferrer, professor d’història de la UB.  

Acompanyats del grup Corrandes: cançons de taverna amb versos 
improvisats: www.corrandes.cat/     i d’un tast de mistela 
casolana.  

Amb la col·laboració d’Agustí Pastisser, Ignasi Ferrer i Josep Torradas. caminada d’uns 10-
12  Km.  

Divendres 30 de gener a les 7 de la tarda:  

Presentació del llibre La Vinya i el vi  a càrrec de l’autor  

Jordi Llavina, escriptor apadrinat per la biblioteca.   

Amb la col·laboració d’Angle editorial i llibreria La Plaça.  

Dissabte 31 de gener a les 6 de la tarda:  

Recital poètic: maridatge de poesia i vins organitzat per 
l’Associació de Dones de Navarcles, ADN.  Amb la 
col·laboració de la DO Pla de Bages: www.dopladebages.com/  

 
4.6. Activitats de formació d’usuaris – exploradors de biblioteques 

 
Juntament amb els tres centres educatius hem programat un seguit de visites guiades per 
tal de que coneguin el funcionament de la biblioteca. Pel bon funcionament de les visites, 
cada grup classe el dividim en dos grups. 
Els objectius d’aquestes sessions són:  

� Facilitar l’aprenentatge de les eines i recursos bàsics per a la formació. 
� Ajudar als usuaris a moure’s per la biblioteca i saber trobar la informació pertinent.  
� Potenciar l’ús de la biblioteca com a element integrat del procés educatiu.  
� Contribuir a crear hàbits lectors en els infants.   
� Col·laborar estretament entre la biblioteca pública i la biblioteca escolar com a 

eines complementàries en el procés educatiu. 
� Promoure la lectura.  

En total ens han visitat i conegut 743 escolars: 
 

 
 

Al llarg del curs passat va passar tot l’Institut en ple, a partir d’aquest primer contacte 
massiu, des del centre es va decidir que vindria cada any el 1r d’ESO però aquest curs no 
han vingut. Hem tingut alumnes en pràctiques a l’empresa de l’IES St. Fruitós. 
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4.7 Servei d’informació: consulta, referència, informació local. 
 

La biblioteca assessora a l’usuari en la cerca d’informació sobre qualsevol tema, el què no 
trobem a la biblioteca ho busquem en altres centres, ja sigui via préstec interbibliotecari o 
adreçant a l’usuari a un centre més especialitzat.  
El fons de la biblioteca és de lliure accés i disponible per endur en préstec 30 documents x 
30 dies.  
  

Visites:   són tots els visitants que han passat per la biblioteca al llarg de l’any,  
el mateix sistema RFID de l’entrada, ens serveix de comptador de visites: 28.732. una 
mica menys que l’any passat, però si descomptem els usuaris dels assaigs del lipdub ja 
surt el mateix...     

Usuaris inscrits:  total d’inscrits per la biblioteca de Navarcles, sempre tenint en 
compte que anualment s’esborren els carnets d’usuari que durant 5 anys no han utilitzat 
cap servei de biblioteca: 2.687. 

Altes d’usuari: nous carnets expedits durant el 2015: 184 
 

 2015 

  Dies de servei 273 

Hores de servei 1.518 

Visites a la biblioteca 28.732 

Usuaris inscrits 2.687 

Altes d'usuari 184 

 
Horaris:  

Dilluns : De 15.30 a 20.30  
Dimarts : De 15.30 a 20.30  
Dimecres : De 15.30 a 20.30  
Dijous : De 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.30 
Divendres : De 15.30 a 20.30  
Dissabte : De 10.00 a 14.00  

Horari d’estiu (de 15 de juny a 15 set) 
Dilluns : De 15.30 a 20.30  
Dimarts : De 15.30 a 20.30  
Dimecres : De 15.30 a 20.30  
Dijous : De 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.30 
Divendres : De 15.30 a 20.30  

 
Per vacances hem tancat només durant la setmana de festa major, tot i que l’agost ha 
sigut un mes molt fluix de gent i fa baixar molt l’estadística anual 
 

 4.8. Serveis virtuals 
 
El programari de gestió de la biblioteca Sierra  genera un servei de missatgeria 
d’avisos automàtics a tots els usuaris que utilitzen el servei de préstec, per tal d’avisar de 
reserves, terminis... de manera que ho tenen fàcil per renovar-se el material en préstec 
des de l’espai “el meu compte” a l’enllaç del catàleg: http://aladi.diba.cat/    
 
Mensualment hem tramès un  mail d’agenda  i novetats  a tots els usuaris que 
prèviament hagin sol·licitat estar informats. Finalitzem el 2015 amb un mailing de més de 
1.000 usuaris.  
Com a novetat hi ha disponible la nova app: el carnet al mòbil per a dur el carnet 
sempre a sobre, tenir a mà les activitats de les biblioteques...  
  
Altres eines virtuals són la web de la Xarxa de Biblioteques Municipals: 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/  i els Prestatges virtuals, sobre diferents temàtiques, 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/prestatges-virtuals  
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Les Xarxes socials també mica en mica van creixent:  
A través de la nostra pàgina de facebook: www.facebook.com/bnavarcles  es pot anar 
seguint l’actualitat del nostre equipament.  
Acostumem a publicar un post diari: novetats, activitats, notícies.... 
 
 
 
 
 
 

Facebook 2015 M’AGRADA  NOUS 
M’AGRADA 

Nombre 
POSTS 

Gener 640 16 39 
Febrer 654 13 44 
Març 670 15 38 
Abril 681 10 28 
Maig 689 8 23 
Juny 706 7 37 
Juliol 710 4 36 
Agost 718 9 20 
Setembre 728 10 42 
Octubre 740 12 43 
Novembre 751 11 46 
Desembre 761 10 52 

 
El perfil twitter: https://twitter.com/bnavarclessv publicant també quasi diàriament.  
 
 
 
 
 

Twitter 2015 Seguidors   Nous 
seguidors 

Nombre 
POSTS 

Gener 190 21 28 
Febrer 201 11 29 
Març 220 18 32 
Abril 230 10 24 
Maig 242 12 22 
Juny 256 8 22 
Juliol 261 5 19 
Agost 271 10 12 
Setembre 290 19 25 
Octubre 318 28 38 
Novembre 336 18 40 
Desembre 349 13 41 
 
 
 

Totals  M’agrada Facebook  
2013 2014 2015 
370 623 761 

Seguidors Twitter  
2014 2015 

168 349 
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4.9.   Propostes i serveis als centres educatius.   
 

La vinculació biblioteca i centres educatius és clara i evident. Amb l’escola Catalunya hem 
pautat diversos serveis i ja s’han anant consolidant.  Amb l’Institut cal encara trobar la 
fórmula i consensuar quins serveis els poden ser útils i crear una continuïtat en el temps.  
A més de les visites guiades per explicar les possibilitats que els ofereix la biblioteca, pel 
setembre hem començat a col·laborar fent els lots de llibres per a les maletes viatgeres de 
l’escola Catalunya, en aquesta ocasió per a tots els cursos.   
A l’espai de suport durant el curs s’han fet  classes de català per adults, dos nivells,  i un 
taller de salut organitzat pel CAP de Navarcles i Sant Fruitós.  
  
5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

 
Periòdicament tots els responsables dels centres ubicats a la Creueta Centre Cultural ens 
reunim per pautar temes diversos i programar conjuntament, un dels productes és el 
catàleg de cursos, tallers, exposicions, xerrades, teatre, concerts... de periodicitat 
trimestral.   
Des de la biblioteca busquem una participació directe i variada, establint contactes i 
lligams de col·laboració puntual o estable amb entitats, col·lectius diversos i particulars, 
creant ponts per sumar en tot el què fa a la lectura, la informació, el coneixement i les 
activitats culturals navarclines.  
Aquest 2015 hem col·laborat entre d’altres amb: 
Ibada, Katna, Fesmana, Clam, Càritas, Escola de música, grup Bah, grup LEBINA grup El 
Retaule, ADN, Escola bressol, Escola Catalunya, Institut de Navarcles – SES, Institut de 
Sant Fruitós, Bibliopiscines, Teatre, Espais d’arts escèniques, Foto Art, Coro, Amics del 
tren, Aplec Sant Jordi, L’Esplai, Aula sociocultural, DO Pla de Bages, Pastisseria Ca l’Agustí, 
particulars com Ignasi Ferrer, Josep Torrades, UBIC, editorials diverses, llibreria La Plaça, 
ILC, Clijcat... 

 
6. DIFUSIÓ I MÀRQUETING DE LA BIBLIOTECA  

 
Els canals de difusió i comunicació de la biblioteca són diversos: 

• Perfil de pàgina al Facebook: www.facebook.com/bnavarcles 761 seguidors 
• Perfil al twitter: https://twitter.com/bnavarclessv  349 seguidors 
• Usuaris de Pinterest: https://www.pinterest.com/bnavarclessv/ 27 seguidors 
• Pàgina web Centre Cultural La Creueta:  2.235 visites 
• Newsletter - butlletí mensual: Agenda + novetats. 
• Agenda mensual: l’agenda en paper de l’ajuntament 
• Notes d’ agenda a la premsa local i comarcal, en paper i digital   
• Espai web dins la pàgina de l’ajuntament     
• Espai web al portal de la Biblioteca Virtual  
• Notícies a portals afins 
• Cartells i fullets a repartir per les escoles i el municipi.  
• Inter-relació amb diferents espais virtuals de Navarcles per sumar 
• Notes de premsa i notícies als mitjans locals, a tall d’exemple:  

 
Un nou web recull 5.000 fotos històriques de Navarcles: posarà a disposició dels internautes el 
fons de la Biblioteca Sant Valentí: http://www.regio7.cat/tecnologia/2015/04/20/nou-web-recull-5000-
fotos/310695.html  
Navarcles fa accessibles 5000 fotografies i documents del municipi: el municipi presenta aquest 
vespre la web Memòria Digital de Navarcles: http://www.regio7.cat/bages/2015/04/22/navarcles-
accessibles-5000-fotografies-documents/310974.html  
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Navarcles endreça els seus records:  La Biblioteca de Sant Valentí i l'Ajuntament posen en marxa una 
pàgina web que classifica fotografies, vídeos i altres materials gràfics que donen testimoni de la vida de la 
localitat durant més d'un segle, ara per ara amb cinc mil imatges:  
http://www.regio7.cat/cultures/2015/06/09/navarcles-endreca-records/317135.html  
Llort i Bonals, convidats de luxe a la biblioteca de Navarcles: dimecres i divendres, l'actor i 
l'escriptor, respectivament, visitaran l'establiment navarclí:  
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/52981/llort/bonals/convidats/luxe/biblioteca/navarcles 
Jesús Bonals presenta novel·la a Navarcles:  
http://www.regio7.cat/cultures/2015/07/03/jesus-bonals-presenta-novella-navarcles/320430.html  

I tot el què en cada moment hem cregut que ens ajuda a promoure un model de 
biblioteca viu, dinàmic, i cada vegada més valorat dins les dinàmiques socials i 
culturals del poble. 

 
 

7. DIVERSOS, CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR 
 

Aquest  2015 ha sigut declarat l’ Any de les biblioteques, coincidint amb el primer 
centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de 
Catalunya. Com a representants de la biblioteca de Navarcles vam assistir, a títol personal, 
a l’acte d’obertura al Palau de la Generalitat i al de cloenda al Liceu.   
Una de les promeses per part dels polítics responsables, era aconseguir (per fi) el catàleg 
unificat de lectura pública, almenys a nivell de consulta, però de moment, està igual: cal 
consultar l’Argus (Generalitat) i l’Aladí (Diputació Barcelona).  
Un altre dels reptes era oferir una plataforma de préstec de llibres electrònics, la qual cosa 
ja està en ple funcionament: http://catalunya.ebiblio.es/opac/#index  
Al llarg de l’any les administracions i CEDRO han anat discutint la fórmula de pagament 
del cànon de préstec dels drets d’autor al CEDRO. A partir del 2016 ja s’haurà d’aplicar i 
en caràcter retrospectiu dels darrers 5 anys. 
 
Aquest 2015 ha sigut un any de consolidació  de diverses iniciatives culturals i de foment a 
la lectura. Les línies d’actuació estan definides i engegades, mica en mica, anem guanyant 
un públic no habituat i ens ratifica la feina feta.  
Com l’any passat però, el repte és acabar d’arribar a la resta de ciutadans que encara no 
utilitzen la biblioteca.  Cal treballar més:  
  
-  La Transversalitat dins la mateixa Creueta, per uns usuaris encara més transversals.  
-  La Comunicació amb els agents educatius, socials, econòmics del territori.     
-  La Fidelització: com fidelitzar usuaris amb usos puntuals 
-  La Cooperació i la Participació: hem iniciat converses vàries per crear un grup de 
suport a la biblioteca, els biblionautes,  tipus “Amics de la biblioteca”  per agrupar sota 
un mateix paraigües gent ben diversa que hores d’ara ja ens col·labora a la biblioteca. 
Pretenem que l’usuari se senti més directament part implicada de l’equipament.  
- La Promoció:  fer conèixer la biblioteca a navarclins que hores d’ara encara la 
desconeixen o que la troben molt lluny del nucli urbà. Des de la biblioteca continuarem 
insistint en sectors de població que no tenen  hàbits de biblioteca, com a mínim que 
coneguin què se’ls ofereix. Oferim visites guiades a col·lectius molt concrets. Creiem que 
hi ha part de navarclins que no utilitzen encara la biblioteca per desconeixement del 
ventall de possibilitats que els podem oferir.  
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8. ANNEXOS 
  8.1. Annex: Resum estadístic 2015 
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 8.2 Annex: Totes les activitats 2015  

Activitats difoses a través de l’agenda mensual de Navarcles, al programa 
trimestral de La Creueta, al butlletí que enviem per mail a una base de dades d’un 
miler d’usuaris, al facebook, al twitter i a les agendes culturals dels mitjans de 
comunicació locals.  

 

GENER  

Durant tot el mes de gener:  

Durant el mes de gener la biblioteca es torna a sumar al Projecte “Biblioteques amb DO” organitzant 

diverses activitats  per a la descoberta del patrimoni vitivinícola, la literatura, els vins i altres petits plaers 

que fan de bon combinar. . . ens hi acompanyeu? 

Exposició fotogràfica:  Vins, vinyes i cellers del Bages  de Joan Closes del col·lectiu Foto Art 
Manresa. 

Divendres 16 de gener a les 6 de la tarda:   

Hora del conte: Menú de pirates amb l’Anna Garcia. Activitat Mussol Oriol  

Dimecres 21 de gener  de 6 a 7 de la tarda:  

Taller amb taps de suro. Activitat Mussol Oriol.   

Diumenge 25 de gener a les 10 del matí, sortida de la biblioteca:   

Sortida matinal per conèixer patrimoni vitivinícola de la zona, visita a diverses tines, guiats per 
Llorenç Ferrer, professor d’història de la UB i acompanyats del grup Corrandes: cançons de taverna 
amb versos improvisats i d’un tast de mistela casolana. http://www.corrandes.cat/ Cal calçat per 
caminar, caminada d’uns 10 Km. Amb la col·laboració d’Agustí Pastisser, Ignasi Ferrer i Josep 
Torrades.  

Dimarts 27 de gener  a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la Carrer robadors de Mathias Enard, guiada per 
David Clusellas.  

Dimecres 28 de gener  a les 8 del vespre: 

Tertúlia ”Atrapallibres” sobre la novel·la “Això és un secret que només sé jo”  d’Eulàlia Canal. 

Divendres  30 de gener a les 7 de la tarda:  

Presentació del llibre La Vinya i el vi  a càrrec de l’autor Jordi Llavina. Amb la col·laboració 
d’Angle editorial i llibreria La Plaça. Seguidament us recomanem el concert d’in crescendo a 
l’auditori, organitzat per Fesmana. 

Dissabte 31 de gener a les 6 de la tarda:  

Recital poètic: maridatge de poesia i vins organitzat per l’Associació de Dones de Navarcles ADN.  
Amb la col·laboració de la DO Pla de Bages. 

Inscripcions obertes al taller de lectura en veu alta. Tots els divendres de 7 a 8 del vespre 
de febrer i març: taller de a càrrec de Josep Capalvo. Inscripcions a la biblioteca. Gratuït, places 
limitades. 
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FEBRER 

Tots els divendres de 7 a 8 del vespre:  

Taller de lectura en veu alta per adults a càrrec de Josep Capalvo. Inscripcions a la biblioteca. 
Gratuït, places limitades. 

Divendres 6 de febrer a les 6 de la tarda:   

Pel·lícula de festa Major a l’Auditori: Avions 2: equip de rescat. Activitat Mussol Oriol  

Dimecres 11 de febrer  de 6 a 8 de la tarda:  

Taller de carnestoltes. Activitat Mussol Oriol.  

Dimarts 24 de febrer a 2/ 4 de 8 del vespre: 

Tertúlia Parlem de llibres  sobre la novel·la Crónica de una muerte anunciada  de Gabriel Garcia 
Marquez, guiada per Natxa Nacenta. 

Dimecres 25 de febrer  a les 8 del vespre: 

Tertúlia del grup Atrapallibres  sobre la novel·la L’àvia gàngster. 

 

 

MARÇ 

Tots els divendres de 7 a 8 del vespre:  

Taller de lectura en veu alta per adults a càrrec de Josep Capalvo.  

Divendres 13 de març a les 6 de la tarda:   

Espectacle de contes “El gegant que baixa de la muntanya” de l’animador infantil Jaume Ibars a 
l’Auditori.  Activitat Mussol Oriol  www.jaumeibars.com 

Dimecres 18 de març de 6 a 7 de la tarda:  

Taller de manualitats amb la Gemma. Activitat Mussol Oriol.  

Del 18 de març al 22 d’abril:  

POEnigMAri   durant cinc setmanes celebrarem el Dia Mundial de la poesia, 21 de març,  amb un 
joc: cada setmana us posarem un boci d’un poema als vidres i farem un sorteig de dos lots de 
llibres (un per adults i un per infantil)  entre tots els que endevineu algun dels enigmes. El 23 
d’abril farem públic el guanyador. https://diamundialpoesia.wordpress.com/ 

Divendres 22 de març  a les 7 de la tarda:  

Lectura poètica a càrrec del Taller de lectura en veu alta, en motiu del Dia Mundial de la poesia.  
https://diamundialpoesia.wordpress.com/ 

Del 23 de març a l’11 d’abril:  

Exposició de pintura i escultura: Penadès: acció, procés, configuració.  Mostra compartida amb 
l’entitat El Coro. https://agustipenades.wordpress.com/  

Divendres 27 de març  a les 8 de la tarda:  

Lectura dramatitzada: L’arribada: teatre llegit  a càrrec del grup El Retaule.  

Dimarts 31 de març  a 2/ 4 de 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la La maleta de Sergei Dovlàtov  acompanyats per 
Miquel Cabal, traductor de l’obra de Dovlàtov al català i l’editora de Labreu. 
http://www.labreuedicions.com  

Vols ser un atrapallibres? :  busquem nens i nenes lectors per muntar un club de lectura 
juvenil. 
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ABRIL 

Fins l’11 d’abril:  

Exposició de pintura i escultura: Penadés: acció, procés, configuració.  Mostra en col·laboració 
de l’entitat El Coro.  

Del 13 d’abril al 9 de maig:  

Exposició fotogràfica:  “ Montserrat,  una visió  molt especial” del fotògraf Joan Martínez.  

Divendres 10 d’abril  a les 6 de la tarda:   

“El regal” a càrrec de titelles Pengim-penjam. Activitat Mussol Oriol. Celebrem el dia internacional 
del llibre infantil. Canvi per espectacle “El moliner” (mort germà titellaire) 

Dissabte 11 d’abril  matí:   

Festa 2n aniversari de La Creueta Centre Cultural:  Mercadillo cultural, concerts, concurs de fotos, 
exposicions... 

Dimecres 15 d’abril   de 6 a 7 de la tarda:  

Taller de Sant Jordi. Activitat Mussol Oriol. Al Cel Obert 

Dimarts 21 d’abril  a les 6 de la tarda: 

Inici Formació Projecte Lecxit: una activitat extraescolar gratuïta d’animació a la lectura. 
Informa’t a la biblioteca.  

Dimecres 22 d’abril  a les 8 del vespre:  Celebrem la revetlla de Sant Jordi a la biblioteca de 
Navarcles.  

La biblioteca presenta la nova web:  Memòria Digital de Navarcles,  un repositori digital per 
consultar en accés obert les prop de 7.000 fotografies de la biblioteca, cartells, fullets... i en 
definitiva tota la col·lecció local no visible fins ara, a no ser que es vingués presencialment a la 
biblioteca. En un futur també hi haurà documents audiovisuals, com gravacions de TV Navarcles i 
altres. La presentació anirà a càrrec de Llorenç Ferrer, Toni Muñoz i Gemma Obradors 

Al finalitzar l’acte es farà el sorteig de dos lots de llibres entre tots els que han participat i 
endevinat els enigmes del POEnigMAri 

Divendres 24 d’abril matí: 

Contes a la biblioteca per als més petits amb l’Ada Cusidó. http://www.ducuncucalsac.com/  

Dimarts 28 d’abril  a les 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la “Que ningú no et salvi la vida” amb l’escriptora 
Flàvia Company. Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.  

Busquem Atrapallibres: nens i nenes lectors de 9 a 12 any per muntar un club de lectura. 

 

MAIG 

Al llarg del mes de maig a la biblioteca hem programat  diverses propostes amb ànima solidària, 
reivindicativa o de denúncia social, que hem vinculat al Clam, Festival Internacional de Cinema 
Solidari de Navarcles. http://www.clamfestival.org .   
Des de la biblioteca ens sumem al Festival Clam perquè ens sembla molt interessant sensibilitzar i 
reflexionar sobre els diversos eixos que des del Clam es treballen per tal de generar canvis en la 
societat.  
Fins al 23 de maig:  

Exposició fotogràfica:  “ Montserrat,  una visió  molt especial”  del fotògraf  Joan Martínez.  

Dimecres 6 de maig a les 8 del vespre: 
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Presentació de la revista “Alternativas económicas”  a càrrec del periodista Pere Rusiñol @pererusi,  
http://alternativaseconomicas.coop/ . Activitat vinculada al Festival Clam.  

Divendres 8 de maig a les 7 de la tarda:   

Presentació d’una nova proposta de lectures teatrals. Si t’agrada llegir i t’agrada el teatre vine i en 
parlem. 

Dimecres 13 de maig  de 6 a 7 de la tarda:  

Taller de Titelles: Titelles per al Desenvolupament,  a càrrec d’Humana. Activitat Mussol Oriol, 
Festival Clam.  Al Cel Obert.  

25 maig al 14 de juny: 

Exposició “Mira que són bèsties” : faules i històries d’animals. 

Dimecres 27 de maig a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” amb l’escriptor Eduard Márquez sobre la seva novel·la “L’últim dia 
abans de demà” . Activitat vinculada al Clam, Festival de Cinema Solidari de Navarcles.  

Divendres 29 de maig a les 7 de la tarda:   

Inici nova temporada del taller de lectures en veu alta: taller de lectures teatrals. Conduït per Josep 
Capalvo.  

 

JUNY 

Durant tot el mes de juny:  

Moments pictòrics de Roser Mas. 

Fins al 14 de juny: 

Exposició “Mira que són bèsties” : faules, contes i tota mena d’històries d’animals. 

Dijous  11 de juny  a les 5 de la tarda:   

Festa  de cloenda pels voluntaris del projecte Lecxit: http://www.lectura.cat/ Lecxit és acompanyar 
a la lectura a un infant, una hora a la setmana.  Si vols ser voluntari pel curs vinent apunta’t a la 
biblioteca.  

Dimarts 16 de juny de 6 a 7 de la tarda:  

Taller de manualitats d’estiu : farem un mural per decorar la biblioteca. Activitat Mussol Oriol. Cel 
Obert.  

Dimecres 17 de juny  a les 7 de la tarda: 

Tertúlia del “Parlem de llibres” amb l’escriptor Xavier Bosch sobre la novel·la “Algú com tu”.  
Trobada dels Clubs de lectura del Bages i Berguedà al Conservatori. Servei de bus gratuït, cal 
inscriure’s a la biblioteca abans del 6 de juny. 

Dijous  18 de juny  a 2/4 de 6 de la tarda:   

Festa  de cloenda del projecte Lecxit amb tots els voluntaris i lectors que hi ha participat: 
http://www.lectura.cat/   Si vols ser voluntari pel curs vinent apunta’t a la biblioteca.  

Divendres 12 de juny  a les 6 de la tarda:   

“El regal” a càrrec de titelles Pengim-Penjam. Activitat Mussol Oriol a l’espai Cel Obert.  

 

JULIOL 

Dimecres 1 de juliol a les 10 del vespre: 

Mostra del taller de teatre de l’Enric Llort. Vespres al Cel Obert.   
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Entrada gratuïta. Cal venir guarnits amb una peça de roba blanca.  

Durant tot el mes de juliol:  

Exposició fotogràfica de Pilar Solé “Mater matèria”, al voltant del seu poemari 
http://www.nuvol.com/critica/pilar-sole-on-vibra-la-recreacio/  

Divendres 3 de juliol a 2/4 de 9 del vespre:  

Presentació del llibre “Concert per a la mà esquerra” del navarclí Jesús Bonals,  

conegut, per molts de vosaltres, amb el pseudònim de Raimon Esplugafreda.  

Amb moments musicals a càrrec dels alumnes de cant  —professor Jordi Noguera— de l’ Escola de 
Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós , acompanyats  al piano per Anna Puigmartí. 

Presentaran el llibre Pere Martí i Jesús Bonals i clourà l’acte Llorenç Ferrer. 

Vacances: Durant la setmana de Festa Major, del 10 al 15 d’agost, la biblioteca romandrà tancada 
per vacances.  

Bibliopiscines: Servei de lectura fresca a les piscines municipals.  

 

AGOST 

Durant tot el mes d’agost:  

Exposició “Mater matèria”, de Pilar Solé http://www.nuvol.com/critica/pilar-sole-on-vibra-la-
recreacio/  

Tancat per vacances durant la setmana de Festa Major. 

 

SETEMBRE 

Dimarts 8 de setembre a l’espai cel obert:  

Reunió de pares i mares del SES Navarcles 

Dimarts 22 de setembre durant tot el dia:  

Viquimarató de les biblioteques del Bages i Berguedà per promoure des de les biblioteques la 
inserció de continguts locals a la Viquipèdia . 

Dimarts 29 de setembre a les 8 del vespre:   

Inici de curs del “Parlem de llibres” amb en David Clusellas com a conductor de totes les tertúlies. 
Tertúlia amb l’escriptora Blanca Busquets sobre “La nevada del cucut”.  Ja podeu passar a buscar el 
llibre per la biblioteca.  

Inscripcions obertes al club de lectura “Parlem de llibres” per públic adult . Inscripció 12€ 
per a totes les tertúlies del curs. Moderat per David Clusellas.  

Inscripcions obertes al club de lectura “Atrapallibres” per públic infantil de 4rt a 6è de 
primària. Gratuït.   

Inscripcions obertes a l’extraescolar gratuït Lecxit d’acompanyament a la lectura per a 
nenes i nenes de 3r a 5è de primària.  

 

OCTUBRE 

Durant tot el mes d’octubre: 

Exposició de Màquines de trens de vapor i elèctriques cedides per Esteve Currius dels Amics del 
tren de Navarcles. Apunteu-vos a la biblioteca per fer una visita guiada al taller de l’artista. 

Divendres 9 d’octubre a les 6 de la tarda:   
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“Contes de circ explicats per un pallasso” amb en Kino Tupe. Inici Cicle Mussol Oriol. Gratuït 

Divendres 9 d’octubre a les 8 del vespre:   

Lectura dramatitzada teatral a càrrec del grup LEBINA LEctures BIblioteca NAvarcles,  coordinat 
per Josep Capalvo.  

Dimecres 14 d’octubre a partir de les 6 de la tarda:  

Tallers de manualitats a la sala infantil amb la Gemma. Cicle Mussol Oriol. Gratuït 

Divendres 16 d’octubre a les 7 de la tarda:  

Inici d’un nou taller per adults,  de lectura en veu alta, setmanal,  coordinat per Josep Capalvo. 
Gratuït. Inscripcions prèvies a la biblioteca. 

Dimarts 27 d’octubre a les 8 del vespre:  

Parlem de llibres, tertúlia sobre la novel·la  “Jo he servit el rei d'Anglaterra” del txec Bohumil Hrabal  
guiada i conduïda per David Clusellas. Com sempre, la tertúlia és oberta a tothom. 

 

NOVEMBRE 

Exposició “Paraules contra la violència” en l’àmbit de la parella,  a l’entorn del Dia Internacional 
per a l'eliminació de la violència envers les dones. 
Taller de lectura en veu alta per adults tots els divendres de 7 a 8 de la tarda coordinat per 
Josep Capalvo. Gratuït.  

Divendres 13 de novembre a les 6 de la tarda:   

El circ de les puces:  contes del circ,  amb Clara Ribatallada. Cicle Mussol Oriol. 
http://clarartespectacles.blogspot.com.es/  

Dimecres 18 de novembre a partir de les 6 de la tarda:  

Taller de manualitats del circ. A càrrec de la Gemma. Cicle Mussol Oriol. Gratuït 

Dilluns 30 de novembre a les 7.30 de la tarda:  
Tertúlia Atrapallibres sobre la novel·la “El signe prohibit” 

Dimarts 24 de novembre a les 8 del vespre:  
Parlem de llibres sobre la novel·la “La Néta del senyor Linh” de Philippe Claudel, tertúlia conduïda i 
guiada per David Clusellas. 
 
 
DESEMBRE 

Exposició de diorames de pessebres mòbils, cedits per Ignasi Ferrer.  

Exposició “Mirades d’uns aprenents de fotografia” :  mostra sorgida del taller de fotografia d’un 
grup de residents a Ibada, on han après el funcionament de la càmera i com fer millors fotos.   

Tallers de lectura en veu alta per adults tots els divendres de 2/4de 7 a 2/4 de 9 de la tarda 
coordinat per Josep Capalvo.  

Divendres 11 de desembre a les 6 de la tarda:   

Conte especial de Nadal: EL QUART REI MAG,  ombres xineses i titelles, amb la rondallaire Glòria 
Arrufat. Cicle Mussol Oriol. http://gloriarondalles.blogspot.com.es/  
Dimecres 16 de desembre a partir de les 6 de la tarda:  

Taller nadalenc a la sala infantil. Cicle Mussol Oriol. Gratuït 

Dilluns 28 de desembre a les 7 de la tarda:  

Tertúlia dels Atrapallibres 5è sobre el llibre: Jo que vaig dormir amb lleons .  
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8.3. Annex 3: El 2015 en imatges 
 
 
Inserim una petita mostra fotogràfica d’algunes de les activitats: 
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