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1. INTRODUCCIÓ 
La nova biblioteca inaugurada l’abril del 2013, està en plena evolució i revolució: durant el 
2013 va començar a créixer en usuaris i aquest 2014 ha crescut substancialment, en tots 
els àmbits: usuaris, serveis, fons, activitats, propostes, complicitats...  
Durant el 2015 voldríem que l’esforç que s’ha dut a terme durant el 2014 es materialitzés 
consolidant un públic lector més fidelitzat i amb més hàbits de biblioteca.  
 
Trajectòria 2014:   
Al llarg de l’any hem engegat nous serveis i una programació estable de noves 
activitats:  per mostra: servei a domicili a la residència gent gran Ibada, club de lectura 
mensual per adults, club de lectura infantil Atrapallibres, espectacles de contes per a 
infants, tertúlies amb escriptors, ruta guiada biblioteques amb Do, exposicions, tallers, 
bibliopiscines, presentacions de llibres, lectures dramatitzades, visites guiades adaptades a 
cada nivell: han passat tots els cursos de 2 anys fins a 4rt d’ESO, recitals poètics, titelles, 
cicle de xerrades “navarclins voltant pel món” vespres al cel obert...  
Pel què fa a la promoció de l’equipament, hem començat a enviar un butlletí mensual 
d’activitats a tot el nostre mailing d’usuaris, hem activat el facebook i el twitter, hem fet 
una festa d’aniversari de tot el cap de setmana, amb lipdub inclòs.. 
Pel què fa la millora de l’equipament, hem instal·lat una bústia de retorn 24 hores, per 
tal de facilitat el préstec als usuaris.  Hem adquirit també tres expositors per les novetats 
per poder exposar com cal les novetats.  Hem incorporat un nou expositor pels diaris i una 
vitrina pels documents diversos sobre Navarcles que tenim a la venda. 
La millora del fons també és clau: el fons ha crescut un 9%, hem passat de 20.046 
documents a 21.836 documents. Actualització del programari de gestió bibliotecària: hem 
canviat de Millennium a Sierra per a poder assumir futures millores en el sistema.  
 
Hem treballat establint 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.   
 
La biblioteca és un punt estratègic per a la difusió pública de la cultura: un punt de 
màxima proximitat al ciutadà, obert sis dies a la setmana, oferint lectura i un espai comú 
de trobada, d’interacció, de transmissió de conceptes, creacions i imaginaris, esdevenint 
un punt clau per la cultura, el coneixement i el creixement personal dels ciutadans.  
 
La biblioteca de Navarcles està situada dins el Centre Cultural de La Creueta al capdamunt 
del poble de Navarcles en direcció a Mura.  
Comparteix estratègicament l’edifici amb equipaments com l’escola de Música i Arts 
Navarcles–Sant Fruitós, el Teatre Auditori Agustí Soler i Mas, el Punt d’informació juvenil 
Katna... l’espai està pensat per funcionar en companyia i complicitat del màxim d’entitats i 
agents del municipi.  
 

La nostra àrea d’influència és bàsicament el municipi de Navarcles (6.003 habitants)  
Talamanca, és proper i té només una sala de lectura (211 hab.) la resta de pobles veïns 
tenen alguna altra biblioteca més a la vora.  
 
Carnets:  a 31 de desembre del 2014 la biblioteca tenim expedits 2.496 carnets, durant 
el 2014 hem fet 308 carnets nous, l’any de la inauguració 2013 se’n van fer 261.  
Amb tot, ens falta encara molt camí a recórrer: apropar-nos a nous públics, fidelitzar els 
lectors i crear hàbits de lectura i de biblioteca al municipi. 
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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 2014 giraven al voltant de:  

� 1-Foment a la lectura: engegar i pautar noves propostes a l’entorn del foment a 
la lectura, hem organitzat doncs: Atrapallibres, Bibliopiscines, préstec a domicili, 
club de lectura, nou format d’hores del conte, presentacions de llibres, trobades 
amb escriptors, traductors..., recitals de poesia... ens hem sumat als projectes 
Biblioteques amb DO i escriptors de capçalera, apadrinant al Jordi Llavina.  

� 2-Gestió de la col·lecció: amb les tries selpart i les tries directes al SAB així com 
altres fons (Cepse, ajuntament...) estem adaptant la col·lecció al seu públic, amb 
criteris de qualitat i d’arrelament al territori, millorant la col·lecció inicial . Una bona 
gestió de la col·lecció també ens permetrà més èxit en el foment a la lectura. Hem 
començat a definir la política de col·lecció, esperem durant el 2015 tenir llest el 
document, per una bona i acurada selecció de qualitat i diversa, sempre tenint en 
compte també els interessos, desiderates i expectatives dels nostres usuaris. 
També hem començat a reorganitzar alguns fons. 

� Pel què fa a la Col·lecció Local: Estem donant visualització a la col·lecció local, 
digitalitzant continguts diversos per penjar en una futura Memòria digital. Alhora 
s’han digitalitzat dues publicacions antigues navarclines: Tinet i Sol ixent  al 
Trencadís: http://trencadis.diba.cat/  
Hem planificat un projecte per anar incorporant continguts locals a la wikipedia: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Navarcles on hem redactat diversos 
articles, tant de col·lecció local com sobre autors que ens han visitat.  

� 3-Promoció de l’equipament: Hem enviat un butlletí mensual amb activitats i 
novetats, activat les xarxes socials, publicat notes de premsa a la premsa local, 
hem promogut i filmat un lipdub per conèixer tots els espais de La Creueta Centre 
Cultural.  

� 4-Promoció dels vincles amb els centres educatius: hem engegat les 
maletes viatgeres de l’escola pública amb llibres de la biblioteca. L’escola hi posa 
les maletes i la biblioteca els llibres. Maletes que circulen per totes les famílies de 
la classe, per tal de fomentar una estona de lectura cada dia. Visites: de la llar 
d’infant els Tinets fins al SES de Navarcles, hem establert propostes per a cada 
cicle, han passat tots els grups per la biblioteca.  A l’estiu, tots els casals d’estiu. 
Hem passat informació d’activitats per a joves a l’IES de St. Fruitós ja que els nois i 
noies de Navarcles que fan batxillerat van a aquest institut. També hem contactat 
amb l’IES de St. Fruitós per fer dos convenis de pràctiques a l’empresa, entre 
altres coses ens han col·laborat amb les bibliopiscines. Hem fet diverses visites 
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guiades a escoles d’altres municipis que al mateix venir al teatre han aprofitat per 
demanar visita a la nostra biblioteca. 

� 5-Aprenentatge al llarg de la vida: oferim visites guiades de formació d’usuaris 
a grups que fan formacions a La Creueta Centre Cultural. Bàsicament, han passat 
tots els grups que han fet classes de català per mostrar-los altres recursos 
disponibles i la biblioteca en general. També hem fet visites guiades a altres 
col·lectius, com el d’alfabetització d’adults, als del curs Capacita’t ,als del taller 
d’horts i als del mòdul d’animació Cultural de l’iES Catà. Oferim una aula per 
formacions diverses i accés als pc’s, programari i internet de forma gratuïta. Fem 
formacions puntuals i individualitzades en TIC, de cara al 2015 és probable que 
organitzem algun curs d’iniciació. 

� 6-Establir sinèrgies amb altres agents culturals i socials de Navarcles: 
hem establert vincles amb la Fundació Fesmana: ens ha pagat un projecte de 
millora del mobiliari infantil: inserir nous prestatges i posar rodes a tots els bucs, 
per tal de que sigui més àgil i fàcil moure-ho tot quan fem mogudes diverses. Amb 
el grup de teatre: ens ha regalat entrades de La Febrada, per sortejar entre els 
usuaris de préstec. Amb el Clam, Festival de cinema solidari:  amb ells hem 
programat diverses activitats satèl·lit del Festival a la biblioteca. Amb la piscina per 
muntar bibliopiscines. Amb Ibada per pautar un servei de biblioteca i dur-los 
periòdicament  tot el què ens demanen. Amb el CAP qui ha organitzat un curs 
antitabac a la biblioteca i estan valorant de posar uns expositors per tenir material 
de la biblioteca al mateix CAP. Amb el Coro, contactes per compartir alguna 
exposició seva i oferir-los el nostre espai. Amb l’esplai per sumar en alguna de les 
seves activitats... Amb Càritas, cedint-los els espais i pc’s per l’alfabetització i 
regalant-los el carro d’aliments que La Vanguardia oferia als subscriptors a través 
del supermercat Condis. Amb el taller de teatre de l’institut de Navarcles que va fer 
l’obra al cel obert de la biblioteca, amb el SES Navarcles que va fer la reunió d’inici 
de curs també al pati del Cel Obert....Altres petites connexions amb altres entitats, 
regidories...també des de l’espai virtual, xarxes socials, anem interrelacionat fent 
una 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.  

� 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 
trobem que aquest públic sovint ens ve a una activitat puntual però no 
l’aconseguim fidelitzar. La població no té hàbits de biblioteca i està costant. Amb 
tot, aquest 2014 hem expedit força més nous carnets que no el 2013, any de la 
inauguració.  

� 8-Cooperar amb altres biblioteques: reunions de zona i visita de diversos 
col·lectius bibliotecaris:  pel maig ens van visitar les biblioteques d’Osona i pel 
novembre un grup de les biblioteques de Cali, Colòmbia. A través de la comunitat 
XBM, contactes i col·laboracions diversos: http://comunitatxbm.diba.cat/  

� 9-Manteniment i millora de l’equipament:  hem instal·lat una bústia de 
retorn, tres expositors de novetats, un moble pels diaris, s’han rotulat zones que 
havien quedat pendents de rotular.  Hem pintat dos grans murals, durant les 
portes obertes del primer aniversari un interior a càrrec d’Osiris i un d’exterior a 
càrrec de Joan Turu i tot d’infants navarclins que hi van col·laborar.  

� 10-Qualitat i millora de processos: fem una reunió setmanal d’equip per tal de 
rendibilitzar al màxim l’equipament amb eficiència i eficàcia, establir bones 
dinàmiques, compartir coneixements, competències, pautar criteris. L’anàlisi 
constant 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.  
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2.2. Comparació dades estadístiques Biblioteca trienni 2012 -2014 
 

 2012 2013 2014 
Visites                                      12.671 24.247 31.324 
Documents enduts en préstec 8.430 12.358 25.556 
Fons documental de la biblioteca  18.788 18.639 20.946 
Nombre de carnets totals 1.862 2.123 2.496 

 
 
Evolució mitjanes del servei de préstec durant el 2014: 
 
2014 

 

                      

 

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

Docs. prestats / dia 78 85 97 94 80 80 118 107 100 92 98 91 

Usuaris préstec / dia 24 27 28 26 23 21 31 15 28 26 29 27 

 
 

 
 
 
Carnets:  

 

2012 2013 2014 

Carnets totals 1862 2123 2496 
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COMPARATIVA 2012-2013-2014 

 
2012 2013 2014 

Visites /dia 49 99 114 

Préstecs /dia 31 50 93 

 

 
 
 
 
Activitats:  
Durant el 2014 hem iniciat una programació estable pensant una diversitat d’activitats per 
a tots els públics1, hem organitzat activitats ben diverses, donant-los un format de 
periodicitat estable que al llarg dels mesos es repeteixen o si més no dins d’un cicle més o 
menys llarg: 
 

- Atrapallibres: Club de lectura per infants (10-12). Una sessió al mes: tardor-hivern. 
- Bibliopiscines: durant el mes de juliol 
- Biblioteques amb DO: multitud d’accions diverses a l’entorn de la literatura i els 

vins. Durant tot el mes de gener.  
- Cicle de xerrades: navarclins voltant pel món: vuit sessions, una al mes fins que 

vam fer la volta al món en un projecte musical i vam tancar el cicle per ara.  
- Cicle vespres al Cel Obert:  actes culturals diversos a la fresca del pati: recitals de 

poesia, lectures dramatitzades, teatre... 
- Contes a la biblioteca: una sessió al mes. Ho hem incorporat dins la programació 

infantil navarclina Mussol Oriol 
- Taller de lectura en veu alta, setmanal. 
- 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. 
- Tallers a la biblioteca infantil: una sessió al mes. 
- Activitats conjuntes amb el Festival de cinema solidari Clam. 
Puntualment hem programat altres activitats: ruta vitivinícola, tast de vins, pintura de 
murals, concerts, i fins i tot un lipdub...  

 
 
                                                 
1
 veure Annex 2: Activitats de la biblioteca inserides a l’agenda del poble,  que es passa en format 

paper per totes les cases.  
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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 dues bones aportacions de Col·lecció: 
• (14 caixes) per part del fons de redistribució de la Cepse, (Central de Préstec) 
• donatius de fons per part d’alguns usuaris,  
• una aportació de nou fons (450€) de la Setmana del llibre en català,  per 

participar al projecte “De capçalera”,  
• el Premio Maria Moliner, (es va resoldre pel novembre i a desembre 2014 encara 

no ens ha arribat): http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/servicios-al-
ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-
subvenciones/libro/libro-ayudas-concurso-maria-moliner-2014/anexoI.pdf   

• i moltes altres aportacions de formats i gent diversa: bàsicament usuaris que ens 
han ofert gratuïtament activitats: xerrades, tallers, presentacions, recitals... una 
sèrie de recursos intangibles, però que aporten valor a la biblioteca. Per tal de 
donar-li un reconeixement de cara al 2015 engegarem una campanya per 
fidelitzar i agrair a aquests col·laboradors de la biblioteca: els biblionautes. 
Alhora també ens permetrà millorar i ampliar l’índex de cooperacions, connexions i 
complicitats amb l’entorn.  

• La Fundació navarclina Fesmana ens ha pagat 968€ per millores al mobiliari 
infantil després de presentar-los i aprovar-nos una sol·licitud de patrocini. 

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

L’equip humà de la biblioteca el formen un bibliotecari/director: Montse Serra Coma (diba: 
37,5),  i dos tècnics auxiliars: Gemma Obradors (aj: 30 hores fins a l’abril i 37,5 d’abril a 
des.) i Carme Ruiz (diba: 35 hores).  
Grups de treball: Montse Serra ha participat al GT de la comunitatXBM: Bages-Berguedà 
i al GT per a l’estudi "Actituds i expectatives dels joves vers la biblioteca pública"  
 

Formació:  
• Gemma Obradors: curs 2.0 (gener – 20 hores),  Escola d’estiu de la UB: 

Biblioteca pública i eines 2.0 (juny: dues jornades presencials i una sessió 
virtual)  Taller viquipèdia  (abril: 4 hores) 

• Montse Serra: Jornada joves i lectura, (març) Taller Viquipèdia  (abril: 4 
hores); curs rol directiu (juny :3 sessions 12 h); curs gestió pressupostària 
(set.: 3 sessions 12 h) Trobada Viquipèdia (set.) Curs Desenvolupament de 
projectes de cooperació i captació de fons (oct. 4 sessions), curs Planificació 
estratègica (nov. 3 sessions) També ha presentat una Bona Pràctica a la 
“Maleta de recursos: activitats a la teva biblioteca” organitzada pel COBDC 
“Cicle de xerrades viatgeres a la biblioteca per part dels usuaris” (novembre) 
Taller política de Col·lecció (des: 4 hores).  

• Carme Ruiz: a la darrera reunió anual de zona hem sol·licitat formació 
específica demanada per la Carme. 
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3.2.  Recursos d’infraestructures, edifici, espais, equipament... 
La biblioteca té 1.012 m2 útils, està emplaçada dins d’un equipament cultural, que 
comparteix amb moltes altres entitats. Un espai lluminós, potent i polivalent que on s’hi 
fan un munt d’activitats. Hem tingut incidències en la climatització que no acaba de 
funcionar com caldria. Hi ha 3 empreses implicades i no ho solucionen del tot.  

 
Novetats a l’equipament:  
Hem instal·lat una bústia de retorn per facilitar les 
devolucions les 24 hores del dia.  
Hem rotulat tot el que quedava pendent, per ex. la 
llegenda dels pictos de novel·la, el cinema familiar i 
altres.   
Hem adquirit 3 mòduls expositors giratoris per a les 
novetats i 1 vitrina pels materials de Col·lecció Local 
que tenim a la venda, ja siguin editats per l’ajuntament 
o no.  
 
 

 
 
L’il·lustrador Joan Turu ens va pintar un mural a l’exterior de la biblioteca,  acompanyat 
dels nens i nenes que el van voler ajudar.  L’il·lustrador Osiris  va pintar un altre mural 
amb grafitti a la zona de còmics.  Ambdós van ser durant el cap de setmana de portes 
obertes que vam fer per celebrar l’aniversari.  

 
Mural amb el lema: “Llegim per viure més vides”  vam rumiar molt i al final va ser la frase 
que més bé resumia el què volíem explicar.  



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2014 
 

10

3.3.  Recursos econòmics  – Preus públics - Pressupost Ajuntament   
 

La biblioteca és gestionada en conveni Ajuntament –Diputació.  
Durant el 2014 hi ha hagut un pressupost específic de l’Ajuntament per la biblioteca.  
   

  Diputació Ajuntament 
Despesa en personal 93.516 15.956,36 
Total:  93.516,00 15.956,36 
Despesa en fons documental     
Llibres 9.004,98 1.985,97 
Àudios -dvd's 2.425,82 2.492,00 
Subscripcions (paper i electr.) 4.193,00 480,64 
Total: 15.623,80 4.958,61 
Despesa en manteniment     
Manteniment Informàtica 11.231,88 47,43 
Subministraments (aigua, electricitat, tel)   13.726,16 
Neteja   2.625,91 
Material fungible 1.431,80 5.824,20 
Assegurances   1.735,85 
Lloguer i manteniment altres (fotoc.)   2.205,75 
Altres despeses manteniment   834,19 
Inversions manteniment  1.265,51   
Total: 13.929,19 26.999,49 
Despeses en activitats i difusió 0 2.000,00 
Total:  0 2.000,00 

Costos totals del servei 123.068,99 49.914,46 

 
 
 
 
Liquidació Preus públics de Diputació són les taxes aplicades a tota la Xarxa.  
Durant el 2014 s’han liquidat a Diputació 1.007,70 €, (respecte l’any anterior, s’han 
incrementat els ingressos quasi just el doble)  sota els conceptes: 

 
Préstec interbibliotecari: 1,50€, 
Impressions: 0,10€ Din a-4 b/n 0,40€ Din a-4 color, 
Duplicats carnet: 1€, 
Llapis USB: 7,5 € 
Auriculars: 2 €. 



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2014 
 

11

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2014 
 

12

3.4.  Fons documental – política de col·lecció 
 

Fons adquirit via Diputació i SAB 
Nombre de 
documents Cost 

Llibres compra lot 358 6.051,98 € 
CD compra lots 74 942,00 € 
DVD compra lot 71 1.183,82 € 
Llibres SAB: Sistema Adquisició Bib.   2.653,00 € 
Total lots i SAB  503 10.830,80 € 
Subscripcions revistes   2.219,00 € 
Subscripcions diaris   1.524,00 € 
Subscripcions Recursos electr.   450,00 € 
Compra directa   600,00 € 

TOTAL 1.006  15.623,80 € 
 
 
 
Al llarg de l’any el pressupost municipal per fons s’ha dedicat bàsicament a: 

• compra de desiderates dels usuaris,  
• compra de bibliografia que es considera bàsica,  
• buits que es detecten,  
• fons de temes sol·licitats des dels centres educatius  
• compra de novetats.   

Habitualment en aquesta biblioteca no hi havia pressupost per adquisició de 
novetats i ara estem començant a recuperar alguns lectors que habitualment no 
trobaven novetats. El pressupost per àudios, no l’hem pogut destinar al què voliem 
sinó que des de l’ajuntament es va adquirir un lot sense consensuar-ho amb la 
biblioteca, la qual cosa ara ja ha quedat clara que no va així. 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 des 
del compte personal accedint-hi des del catàleg: 
https://sinera.diba.cat/patroninfo*cat i la web http://lacreueta.cat/  
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Revistes i publicacions periòdiques  
Durant el 2014 la biblioteca ha tingut 62 títols subscrits (8 títols més que l’any anterior) 
5 diaris (en negreta) i 58 revistes, els que detallem al llistat de sota.  
Segons els estàndards de biblioteca li correspondrien 90 títols subscrits.  
 

• Agro cultura 
• Ara 
• Autopista 
• Avenç 
• Bike a fondo 
• Bricolage & decoración 
• Burda 
• Casa viva 
• Cavall Fort 
• Ciclismo a fondo Bicisport 
• Clara 
• Clio 
• Cocinas y baños 
• Cuerpomente 
• Cuina 
• Descobrir Catalunya 
• Desnivel  revista de montaña 
• Dietética y Salud 
• Dovella 
• El temps 
• Enderrock 
• Excursionisme 
• Faristol 
• Fotogramas 
• Geo 
• Hobby consolas 
• I love English Junior 
• Integral 
• Jueves 
• La Maleta de Portbou 
• Labores del hogar 
• Lecturas especial cocina 
• Lonely Planet 
• Marathon 

• Marie Claire 
• Más allá de la ciencia 
• Mi jardín 
• Mía 
• Mueble 
• Mundo de los Pirineos 
• Muy interesante 
• National Geographic (castellano) 
• Opcions 
• País 
• Patrones 
• Periódico en català 
• Piu-Piu 
• Popular 1 
• Pou de la Gallina 
• Psicología 
• Quo 
• Regió 7 
• Reporter Doc 
• Sàpiens 
• Ser Padres 
• Serra d'or 
• Solo Moto Treinta 
• Speak Up DVD 
• Sport Life 
• Súper foto digital 
• Tatano 
• Tiroliro 
• Tricotar en Casa 
• Vanguardia (català) 
• Vanity fair 
• Viajar 
• Viure en família 

 
 
 

Recursos electrònics subscrits: 
Els usuaris de la biblioteca 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 web de Gerència de biblioteques i amb el seu codi d’usuari de la biblioteca.  
 

Col·lecció Local 
La biblioteca de Navarcles té un bon fons de Col·lecció Local, a més dels fons habituals, 
d’autors navarclins o temàtica navarclina, tenim una col·lecció de fotografies important: 
més de 6.000 fotografies en paper i també digitalitzades, de cara al 2015 les inserirem en 
una plataforma digital consultable per internet.  
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Alhora també disposem d’algunes filmacions en VHS de temàtica local o de la televisió 
local de Navarcles, dels anys 80 i 90. Alguns d’ells els hem digitalitzat al llarg d’aquest 
2014 i en una segona fase, també els volem penjar per poder ser consultats.  Altres 
materials que també seran digitalitzats i penjats a l’arxiu digital són els cartells i 
programes que guardem d’actes navarclins.  
Fons digitalitzats: des de l’abril que ja es poden consultar des de casa, les revistes 
locals:  “Tinet” i “Sol ixent”, des de la pàgina del Trencadís: Fons locals digitalitzats de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals: http://trencadis.diba.cat/  
Hem començat a digitalitzar, penjar i etiquetar tots els buidats sobre Navarcles del “Regió 
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.  
 

4.1. Servei d’atenció a l’usuari 
Usuaris - visites 2014:  31.324 visites. 
Usuaris inscrits a 31 des. 2014: 2.496: 308 nous carnets. 
Per usos, discriminem 3 usos que es poden comptabilitzar informàticament: préstec, 
connexions wi-fi i connexions als pc’s de la biblioteca.  
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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, per municipis propers....  
 
Usuaris actius 2014:  

 
 

 
 
 
Usuaris inscrits per municipi de 
residència:  predomina clarament l’ usuari 
local. Les poblacions veïnes de Mura, 
Manresa, Sant Fruitós i Calders són alguns 
dels usuaris inscrits fora de Navarcles.    
 

 
 

Població amb carnet 

% Població amb carnet – Biblioteca Navarcles 
2012 2013 2014 Mitjana XBM 
36 % 39% 41% 48% 
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Taula procedència País d’origen dels usuaris inscrits: el carnet és únic per a tota la 
xarxa de biblioteques públiques. Hi ha força mobilitat d’usuaris. 
 

  Nacionalitat Total d'usuaris 

1 Alemanya 1 

2 Bèlgica 2 

3 Bolívia 1 

4 Brasil 3 

5 Bulgària 1 

6 Camerun 2 

7 Colòmbia 7 

8 Cuba 10 

9 Dominicana, Rep. 4 

10 Equador 38 

11 Espanya 2.330 

12 Estats Units(EUA) 2 

13 França 4 

14 Gàmbia 1 

15 Grècia 1 

16 Guatemala 1 

17 Hondures 5 

18 Índia 3 

19 Indonèsia 1 

20 Iran 1 

21 Marroc 27 

22 Mèxic 1 

23 Moçambic 1 

24 Nicaragua 1 

26 Pakistan 4 

27 Panamà 1 

28 Perú 2 

29 Polònia 4 

30 Portugal 1 

31 Romania 20 

32 Rússia 1 

33 Rwanda 1 

34 Salvador, el 2 

35 Sèrbia 1 

36 Suïssa 1 

37 Ucraïna 3 

38 Uruguai 1 

39 Veneçuela 2 

40 Xile 2 

41 Xina 2 

  Total carnets: 2.496 
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4.2. Servei de Préstec:  un servei a descobrir pels navarclins 
 

Durant el 2014 han utilitzat el servei de préstec 7.069 persones, emportant-se 
25.556 documents, 93 documents/dia. 
Tot i que les dades s’han quasi doblat respecte el  2013 quan van utilitzar el servei de 
préstec 4.119  usuaris, enduent-se a casa 12.358 documents,  de mitjana: 50 docs 
/dia sortits en préstec,  és un servei que constatem cal acabar de donar a conèixer i 
potenciar.  No hi ha hàbits d’endur-se documents a casa i si se n’enduen són poquets: 3 
documents per persona de mitjana.  
Tenint en compte que els usuaris de la Xarxa de Biblioteques XBM es poden endur 30 
documents: 15 documents en paper (llibres i revistes) i 15 documents d’ àudio  durant 30 
dies, veiem que les dinàmiques estan lluny...  Continuarem fent difusió a veure si almenys 
una vegada al mes s’acostumen a venir a mirar i remenar novetats i facin ús del servei de 
préstec. 
 
Tipus de formats Suports FONS FINAL PRÉSTECS FONS PRESTAT % 

Altres formats Braille 1 1 1 100,00% 

Altres formats Mapa 43 26 15 34,88% 

Altres formats Partitura 18 9 4 22,22% 

Altres formats Total 62 35 20 32,26% 

Enregistraments sonors Audiollibre 32 9 9 28,13% 

Enregistraments sonors CD 1.142 934 513 44,92% 

Enregistraments sonors Total 1.174 943 522 44,46% 

Enregistraments vídeo Blu-Ray 8 52 8 100,00% 

Enregistraments vídeo DVD 2.176 5.269 1454 66,82% 

Enregistraments vídeo DVD Musical 26 21 11 42,31% 

Enregistraments vídeo VHS 1 1 0 0,00% 

Enregistraments vídeo Total 2.211 5.343 1473 66,62% 

Fons electrònic CD-ROM 4 1 0 0,00% 

Fons electrònic Curs llengua 437 307 201 46,00% 

Fons electrònic Joc PC 9 4 2 22,22% 

Fons electrònic Total 450 312 203 45,11% 

Llibres Còmic 827 586 338 40,87% 

Llibres Lectura Fàcil 81 97 42 51,85% 

Llibres Lletra Gran 50 105 28 56,00% 

Llibres Llibre 16.091 12.676 6543 40,66% 

Llibres Total 17.049 13.464 6951 40,77% 

 
El servei de préstec de la biblioteca de Navarcles funciona amb una màquina 
d’autopréstec  amb tecnologia RFID, radiofreqüència, de la casa 3M. 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 
del seu compte http://aladi.diba.cat 
 

Servei de Préstec interbibliotecari (P.I.):  
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 €.  
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El Préstec interbibliotecari ens el facilitava una empresa de missatgeria, combinat amb  la 
missatgeria de la CX, aquest 2014 hem perdut la missatgeria de CX i hem sol·licitat un 
altre servei de maleta a la setmana per tal d’agilitzar el préstec interbibliotecari.  
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, sovint deixats per la Cepse. 
 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2013 2014 
Préstec Interbibliotecari rebut 115 582 
Préstec Interbibliotecari deixat 162 316 

 
Servei de Préstec a la residència Ibada:  

 
A tocar de la biblioteca hi ha la residència d’avis Ibada. Al llarg de l’any els hem convidat 
diverses vegades: a una hora del conte especial per a avis i nets i a fer alguna visita 
guiada.  Des del gener 2014, cada primer dijous de mes els porto un lot de material de la 
biblioteca, amb les comandes que ens fan arribar per correu electrònic.  
Alhora els oferim un servei de biblioteca general pels espais comuns de la residència, 
servint-los diferents materials.  

 
4.3. Servei d’accés a internet i ofimàtica  
 

La biblioteca disposa de 5 pc’s Internet – ofimàtica. Durant el 2014 han utilitzat aquest 
servei 5.744 connexions, usuaris, són 20 usuaris o connexions de mitjana diària.  
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.  

Ara bé si exportem dades per usuaris únics que han utilitzat el servei gratuït Internet + 
(els pc’s biblioteca) ens adonem que són unes 600 persones diferents que han utilitzat 
aquest servei, per tant es dedueix que qui utilitza aquest servei reincideix, habitualment 
perquè no té internet a casa o impressora o perquè aprofita l’estona lliure que té a la 
biblioteca.  

Usuaris únics    (no repetits) INTERNET +  % del total 

Petits lectors (0-4) 5 14% 

Infants (5-14) 265 47% 

Joves (15-24) 90 17% 

Adults 1 (25-39) 107 20% 

Adults 2 (40-64) 116 18% 

Gent gran (65- ) 15 9% 

Biblioteques 3 300% 

Altres 1 5% 

TOTAL 602 24% 
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4.4. Servei de wi-fi 
 

Durant el 2014 hem tingut 2.100 connexions wifi, 7 de mitjana diària.  
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.  
De l’exportació de dades estadístiques es desprèn que un mateix usuari es connecta 
repetides vegades al llarg de l’any. Tot i l’increment respecte l’any anterior observem que 
no hi ha massa hàbits en portar el portàtil o altres dispositius mòbils. D’altra banda a 
l’institut de Navarcles no es van acollir a l’1 x 1 de manera que els estudiants aquí no 
utilitzen massivament els portàtils com en altres poblacions.  
 

 
 

4.5. Serveis de promoció de la lectura i d’extensió cultural 
 

Des de la biblioteca entenem el fet de la lectura 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.  

� Crear un pla lector amb  el suport i complicitat de l’Ajuntament, dels centres educatius, 
de l’aula sociocultural, dels voluntaris diversos... 

� 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:  

 
Usuaris   Servei   Wifi Usuaris diferents: 

però múltiples 
connexions 

 
Usuaris totals: 

un mateix usuari es 
connecta diverses 

vegades a l’any. 
Petits lectors (0 a 4 anys) 2 3 

Infants (5 a 14 anys) 45 254 
Joves (15 a 24 anys) 125 839 

Adults 1 (25 a 39 anys) 63 396 
Adults 2 (40 a 64 anys) 69 538 

Gent gran (més de 65 anys) 5 27 
Altres 14 43 

 323 2.100 
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 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 2014  hem iniciat i consolidat un club de lectura, el “Parlem de llibres” : des de la 
biblioteca cada mes proposem un llibre per al nostre grup de tertulians, un grup de lectors 
que un cop al mes es troben i comenten el llibre que hem llegit: estil, personatges, 
sensacions, reflexions, l'autor, l'època, enllaços amb altres textos... Hi ha inscrits una 
vintena llarga de tertulians...  

Es procura fer tastets de literatura diversos i variats. Un cop llegit el llibre ens trobem 
l’últim dimarts de cada mes a 2/4 de 8 del vespre 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. És curiós 
perquè a vegades tants caps, tants barrets..., el diàleg i l’intercanvi d’opinions és molt 
enriquidor. El coordinador-moderador aporta la seva visió i opinió, i fomenta la reflexió i el 
diàleg.  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...    

Si tenim temps, a l’inici o al final de la tertúlia fem una roda de recomanacions, un petit 
espai per parlar dels llibres que ens han agradat, commogut, emocionat... , encomanant-
nos mútuament les ganes de llegir i així anar ampliant el ventall de lectures habituals, tot 
fent descobertes d'autors, de gèneres, d'estils....  
 

Inscripcions al “Parlem de llibres”:   es fa una inscripció simbòlica (12 €) que ens 
permet pagar el cost del préstec interbibliotecari de tot el curs. La biblioteca de Navarcles 
es cuida de proporcionar cada mes els llibres als tertulians, ja sigui a través de lots o PI. 

Llistat de trobades i lectures del “Parlem de llibres”  2014: 
 
Dimarts 25 de març a les 8 del vespre:   inici del Club de lectura, repartim el primer llibre, 
fem una roda de recomanacions literàries i parlem de la dinàmica del curs.  

Dimecres 30  d’abril a 2/4 de 8 del vespre:  primera trobada guiada pel nostre escriptor 
de capçalera Jordi Llavina. Tertúlia sobre la novel·la El sentit d’un final de Julian 
Barnes. 
 
Dimarts 27 de maig a 2/4 de 8 del vespre:  Club de Lectura amb l’escriptor i traductor 
Pau Vidal, sobre la novel·la d’Andrea Camilleri Un gir decisiu.  La novel·la negra, novel·la 
també de denúncia social:  activitat vinculada al Festival Clam.  

Dimecres 18 de juny a les 7 de la tarda: Tertúlia amb l’escriptor Rafael Nadal sobre els 
seus llibres: Quan érem feliços i Quan en dèiem xampany. Trobada de final de curs amb 
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tots els clubs de lectura del Bages Berguedà a l’Auditori de La Creueta Centre Cultural de 
Navarcles.  
 

Dimarts 30 de setembre a 2/4 de 8 del vespre:  Tertúlia amb l’escriptora i traductora 
Mònika Zgustova sobre la novel·la La nit de Vàlia. Premi Amat-Piniella 2014. Amb la 
col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes: http://www.lletrescatalanes.cat/  

Dimarts 28 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre:  Tertúlia del Parlem de llibres, sobre el recull 
de contes Històries de Londres de Doris Lessing guiada per Jordi Estrada. Amb la 
col·laboració del Festival  “Tocats de lletra”.  

Dimarts 25 de novembre a 2/4 de 8 del vespre:  Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la 
novel·la Les Closes, de M. Àngels Anglada guiada per Anna Perera de la Càtedra M. 
Àngels Anglada de la Universitat de Girona. www.udg.edu/cmaa .Amb la col·laboració 
d’Espais escrits: http://www.espaisescrits.cat Homenatge a M. Àngels Anglada als 15 anys 
de la seva mort. 

 
4.5.2. Exposicions 

Pel gener vam instal·lar unes petites guies a les dues úniques parets on no hi tenim vidre, 
per permetre exposicions diverses: mostres d’art dels navarclins, exposicions culturals de 
tota mena i de promoció a la lectura, excuses que entre d’altres coses ens porten gent 
nova a la biblioteca.    
Gener: Mostra artística "Cellers i vinya de la DO Pla de Bages" a càrrec de Foto Art Manresa.  
Febrer:  Exposició Escaleta de versos:  Joana Raspall, graó a graó. Produïda pel CLIJCAT 
Març:  Poetes de la resistència, produïda pel Festival literari “tocats de lletra” 
Abril:  Exposició d’auques, cedides pel navarclí Joan Vilamala  www.auques.cat 
Maig:  Exposició de cartells del Festival Clam: 2003-2013. 
Juny:  Exposició fotogràfica Paisatge humà i espiritual al nord de l’India, cedida per JD 
Melguizo. 
Juliol: Exposició Aquells “maleïts” anys 60,  mostra pictòrica d’Amadeu Puig.  
Agost: Mostra  fotogràfica de l’exposició “A través de l’ànima”  d’Abel Vilches organitzada pel 
Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central. 
Novembre: Exposició fotogràfica Navarcles de nit i de dia d’ Íngrid Benito. 
Desembre: Exposició de pessebres amb diorames animats, cedits per  Ignasi Ferrer. I al 
vestíbul l’arbre dels desitjos de la UBIC on tothom penjava el seu desig i li regalavem dues 
entrades pel cinema de curts del 19 de desembre.  A més vam sortejar un lot de llibres entre 
tots els participants. 
Alhora hem iniciat mostres bibliogràfiques sobre temes diversos per tal d’anar exposant el 
fons de la biblioteca, ja sigui a partir d’una commemoració, d’un tema relacionat amb 
l’actualitat del moment, amb el calendari festiu o d’interès local.  

 
4.5.3. Hores del Conte i tallers infantils:  

Hem programat un munt d’hores del conte i tallers, sovint tenint en compte la resta 
d’activitats de la biblioteca i vinculant-les amb la resta de programació.   
Fins al mes de juny hem comptat amb una sessió mensual a càrrec de l’avi Mateu, un 
navarclí que durant molts anys ha portat les hores del conte a la biblioteca de Navarcles, 
programades per l’ajuntament, ara però en Mateu ja és molt i molt gran de manera que 
pel juny li vam agrair la seva dedicació amb una sessió de contes tot tancant aquesta 
època. A partir de l’estiu els contes els han fet tots rondallaires professionals i els tallers la 
Gemma de la biblioteca. En diverses ocasions hem tingut col·laboracions externes pel 
taller. Mica, en mica, hem incrementat molt el públic que ens ve als espectacles infantils. 
A partir de setembre, hem programat totes les activitats infantils de tot el curs juntament 
amb l’àrea d’infància de l’ajuntament, sota el nom genèric de Mussol Oriol, la mascota que 
acull tots els actes infantils.  
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Llistat de sessions  i narradors: 
Dimecres 15 de gener: Taller i conte amb el Mateu: "Un raïm si us plau?"  
Divendres 17 de gener: "Contes d’aixafar raïm" a càrrec de l’actriu i rondallaire Clara 
Gavaldà. 
Divendres 24 de gener: "El rei que tenia el nas vermell" a càrrec de l’actor Ton Armengol. 
Seguidament taller de manualitats amb taps de suro a càrrec de la Gemma.  
Dimecres 5 de febrer: Taller i conte amb en Mateu:  “Fem una camisa vermella”.  
Dijous 13 de febrer: Contes de Festa Major “Animals i animalades”  amb la rondallaire 
Mònica Torra.  
Dimecres 5 de març: Fem un taller amb en Mateu: La vaca perduda al cim.  
Divendres 14 de març:  Contes amb història, a càrrec de l’actriu i rondallaire Anna Selga.  
Divendres 28 de març:  Storytime a càrrec de Kid’s&Us: cowboy & Indians.  
Dimecres 2 d’abril: Celebrem el Dia internacional del llibre infantil amb una sessió de 
Contes d’Andersen a càrrec de  la il·lustradora i rondallaire Roser Rojas.  
Dimecres 9 d’abril: Taller i conte amb en Mateu:  Un drac pelut i de mal pelar.   
Divendres 11 d’abril: Tarda de titelles: al pati Celobert de la biblioteca a càrrec de la 
companyia ¾ de 15. 
Dissabte 12 d’abril matí: Festa 1r aniversari: “Contes musicats” amb Pep Torras i Joan 
Cirera.  
Dissabte 12 d’abril tarda: Carles Cuberes.  “Un país de conte” 
Dimecres  7 de maig: Taller i conte amb en Mateu:  El fabricant de xocolata.    
Dimecres 4 de juny: Taller i conte amb en Mateu:  Col·leccionistes de papallones 
Dijous 12 de juny:   “Àvies enginyoses” a càrrec d’Anna Garcia.  
Dijous 3 de juliol: Taller: animals de paper, a càrrec de la Gemma. Adreçat a nens i nenes 
de 5 a 10 anys. Farem diferents animals de paper amb papiroflèxia. Gratuït. Cal inscripció 
prèvia.  Aquest estiu descobreix els llibres de manualitats de la biblioteca!   
Dijous 10 de juliol: Espectacle de contes “Els calaixos del cel” a càrrec d’Ada Cusidó.  
Divendres 1 d’agost:  Hora del conte : “El Toni i la iaia Maria” . A càrrec de Manel Justícia.  
Dimarts 26 d’agost:  Taller de papiroflèxia, a càrrec de la Gemma.  
Dijous 28 d’agost: Hora del conte: “A mi no m’agraden les festes”.  A càrrec de Joan Ros. 
Dilluns  8  setembre: Sessió de contes: “Avi què va passar al 1714” amb d’Albert Estengre.  
Dimecres 10 de setembre: Taller del 1714 a càrrec de la Marta i l’Alba.  
Divendres 10 d’octubre:  Hora del conte amb la rondallaire Ada Cusidó.   
Dimecres 15 d’octubre: Taller de manualitats de la tardor.  
Dimecres 5 de novembre:    Taller de manualitats de reciclatge amb la Gemma.  
Divendres 14 de novembre:  Contes d’aventures a càrrec de la rondallaire Clara Gavaldà.  
Divendres 12 de desembre: Menú nadalenc: hora del conte nadalenca a càrrec de 
l’Antònia i la Gemma.   
Dimecres 17 de desembre: Taller infantil nadalenc: engalanem la biblioteca de Nadal a 
càrrec de la Gemma.  
Dijous 18  de desembre: Taller infantil nadalenc amb roba reciclada farem garlandes per 
penjar a l’arbre de Nadal. Amb la col·laboració d’Humana, que té contenidors de roba a 
Navarcles i periòdicament ens oferirà algun taller gratuït.    
Alguna sessió de contes l’hem contractada conjuntament totes les biblioteques de la zona 
per tal d’abaratir el cost de les sessions.  
Pel desembre Gerència de Biblioteques ens va oferir una sessió gratuïta de curtmetratges 
infantils per celebrar el dia mundial dels curtmetratges: www.eldiamescurt.cat 
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4.5.4. Espectacles a la fresca:  
La biblioteca disposa d’un parell d’espais oberts on en diverses ocasions els hem utilitzat: 
el pati de davant la biblioteca on per exemple hi hem fet els concerts de la festa 
d’aniversari i el pati del celobert on hi hem fet tallers, titelles, recital de poesia, teatre, una 
tertúlia del club de lectura i fins i tot hem cedit l’espai a l’institut per fer-hi una reunió.  
Aquest espai dóna per a un munt de possibilitats estiuenques i primaverals....  a part dels 
simple plaer de sortir-hi a llegir. Pel juliol vam fer un petit cicle de poesia i teatre, 
anomenat Vespres al Celobert.  

 

4.5.5. Tallers a la sala infantil:  
Hem organitzat 14 tallers a la sala infantil, alguns d’ells, a l’època primaveral i d’estiu al 
Cel Obert. La Gemma, de l’equip de la biblioteca és qui organitza els tallers, fent el relleu 
a l’avi Mateu, i 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.  
 

4.5.6. Trobada Clubs de lectura biblioteques Bages -  Berguedà: 
El 18 de juny es va fer la trobada - tertúlia de final de curs amb tots els clubs de lectura 
de la zona Bages Berguedà a l’auditori de Navarcles, un espai polivalent per a 450 
persones, dins el mateix Centre Cultural La Creueta, on està ubicada la biblioteca.  
La tertúlia va ser amb l’escriptor Rafael Nadal sobre els seus llibres: Quan érem feliços i 
Quan en dèiem xampany. La trobada va ser un èxit total, amb l’aforament quasi del tot 
complet i tant l’escriptor com els clubs de lectura van gaudir molt. La situació de l’auditori 
és molt bona, ja que hi ha molt espai per aparcar i reuneix les condicions favorables.  
 

4.5.7. Materials de difusió foment de la lectura  
Pel desembre, igual a l’any anterior, 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. Cal dir però que ens van arribar molt justes de temps. 
També durant els dies nadalencs vam poder regalar als usuaris un conte del Gènius, el 
personatge de la versió web infantil de biblioteques de Diputació de Barcelona.  
 

4.5.8. Festa d’aniversari 1 any al nou Centre Cultural La Creueta 
La biblioteca va celebrar que ja fa un any que ens vam traslladar al nou equipament 
cultural de La Creueta. Ho vam fer amb un cap de setmana de portes obertes i amb 
multitud d’activitats, pintura de dos murals un amb graffitti a càrrec del navarclí Osiris 
Ibañez i  l’altre amb cooperació amb els nens i nenes de Navarcles a càrrec de Joan Turu, 
concerts, contes, presentacions... fins i tot vam gravar un lipdub amb tots els usuaris que 
van voler participar: https://www.youtube.com/watch?v=wkCyYx-CbHo 
A la premsa local van sortir diverses notícies:  
La Creueta de Navarcles bull d´activitat en el seu aniversari: música, teatre i l'estrena del 
lipdub, que es va projectar a la façana de la biblioteca, van farcir el cap de setmana: 
http://www.regio7.cat/bages/2014/04/14/creueta-navarcles-bull-dactivitat-
aniversari/264645.html 
La Creueta celebra aquest cap de setmana el seu primer aniversari:  el centre cultural 
navarclí inclourà ha preparat concerts, la projecció d'un lipdub i la realització d'un graffiti 
gegant: http://www.regio7.cat/bages/2014/04/10/creueta-centre-cultural-celebra-
aniversari/264152.html 
Participació massiva a l'assaig del lipdub de la Creueta de Navarcles: dues-centes vuitanta 
persones van participar diumenge en la prèvia d'una gravació que compta amb lletra i 
música original:  
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/42374/participacio/massiva/assaig/lipdub/
creueta/navarcles 
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La Creueta de Navarcles celebra el seu primer aniversari:  durant el cap de setmana hi 
haurà tot un seguit d'activitats, amb l'estrena del lipdub que es va gravar per celebrar 
l'efemèride: 
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/42915/creueta/navarcles/celebra/seu/pri
mer/aniversari 
 

 
4.5.9. Projectes Generalitat: Biblioteques amb DO i escriptor de 

capçalera 
 
La biblioteca de Navarcles 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 per adults i 3 sessions infantils:  
- Divendres dia 17 de gener, xerrada “Viure de vi: història de la vinya al Bages i a 
Navarcles” a càrrec del catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, 
Llorenç Alòs. 
- Diumenge 19 de gener, sortida des de la biblioteca de Navarcles, per visitar el celler del 
mas Solervicens, amb lectura de poemes i tast de mistela casolana.  
- Dimarts, 21 de gener, presentació de la Guia d’enoturisme del Pla 
de Bages a càrrec dels seus autors, acompanyat d’un tastet de vi 
del pla de Bages. 
- Divendres 24 de gener a les 8 del vespre, a la biblioteca de 
Navarcles: maridatge de literatura i vi amb un  espectacle de 
contes de Roald Dahl per adults, a càrrec de Pep Garcia-Pascual i 
tast de vins amb el sommelier Jaume Pont del Setè Cel.  
- Dissabte 25 de gener maridatge de poesia i vins, recital de poesia 
DO Pla de Bages, a càrrec de l’Associació de Dones de Navarcles. 
 
D’altra banda la biblioteca ha apadrinat com a escriptor de capçalera l’escriptor Jordi 
Llavina, una vinculació que ha donat molts fruits: en Jordi Llavina ens ha guiat algun club 
de lectura, ens ha participat en algun recital de poesia i ens ha assessorat en tot el què li 
hem anat proposant.  Pel fet de participar al projecte ens van adjudicar 400 € per 
novetats a triar a la Setmana del llibre en català, on es va fer la trobada d’escriptors i 
biblioteques de capçalera. http://www.lletrescatalanes.cat/ca/de-capcalera/escriptors-i-
biblioteques-de-capcalera  
 
 

4.5.10. Navarclins voltant pel món 
 
Amb el cicle “Navarclins voltant pel món” durant 7 mesos hem voltat per tot el món de la 
mà de joves navarclins que han viscut o viuen encara a indrets tan diversos com:  

- Madrid: Olga Guerrero vivint i treballant a la tele de periodista 
- Mèxic: Xavier Oliveras,  vivint i treballant com a geògraf 
- Nicaragua: Aleix Solé, Núria Serra i Joan Puigdellívol, en viatges de cooperació 
- Taiwan:  David Martinez 
- Argentina i Xile per la ruta del Dakar: David Malverde i les motos 
- Japó: Ramon Solves, 8 anys al Japó 
- Congo:  Ernest Valls, una estada de dos anys cooperant a l’Àfrica 
- La volta al món: Laia Serra voltant amb un projecte musical , amb aquesta xerrada 

tan espectacular vam cloure el cicle. 
A tots ells el nostre agraïment per la seva col·laboració. 
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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 888 estudiants: 

 
També hem tingut visites guiades per a col·lectius diversos, com el grup del curs 
“Capacita’t” per treure’s l’ESO, el grup d’alfabetització d’adults, els grups de català per 
adults, el del mòdul d’animació sociocultural i altres.  
 
 

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.  
Tot el fons de la biblioteca és de lliure accés i disponible per endur en préstec menys 
alguna obra de referència que n’és exclosa. 
  

Visites:   són tots els visitants que han passat per la biblioteca al llarg de l’any,  
el mateix sistema RFID ens serveix de comptador de visites: 31.324.     

Usuaris inscrits:  total d’inscrits per la biblioteca de Navarcles, tenint en compte 
que anualment s’esborren els carnets d’usuari que durant 5 anys no han utilitzat cap 
servei de biblioteca: 2.496. 

Altes d’usuari: nous carnets expedits durant el 2014: 308 
 
 

 2013 2014 

  Dies de servei 245 275 

Hores de servei 1.314 1.528 

Visites a la biblioteca 24.247 31.324 

Usuaris inscrits 2.123 2.496 

Altes d'usuari 280 308 

 



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2014 
 

27

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  

 
Com a novetat, aquest any la biblioteca no ha tancat per vacances, ens hem anat 
combinant els dies per tal d’oferir el màxim de servei. Hem tancat només durant la 
setmana de festa major.  
 

 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.   
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  
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.... 

Totals  M’agrada 
2013 2014 
370 623 

Aquest 2014 hem posat en funcionament el perfil twitter: 
https://twitter.com/bnavarclessv publicant també quasi diàriament.  
 

Nombre seguidors 
2014 
168 

 
 
Els usuaris també poden reservar-se els pc’s des del portal de reserves PuntXarxa:  
http://www.puntxarxa.com/diba/reserves/  
 

4.9.   Propostes i serveis als centres educatius.   
 

La vinculació biblioteca i centres educatius és clara i 
evident.  
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 
les maletes viatgeres de l’escola Catalunya.   
 
A l’espai de suport s’hi han fet  classes de català per 
adults i un taller de 8 sessions per deixar de fumar 
organitzat pel CAP de Navarcles.  
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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 hem començat a establir contactes i /o lligams de col·laboració 
puntual o estable amb diverses entitats creant ponts a l’hora de difondre la lectura, la 
informació, el coneixement i les activitats culturals navarclines per ex.:  

• Ibada: lots mensuals i personalitzats, visites...,  
• Teatre: entrades x promocions biblioteca 
• Katna: col·laborador equip Creueta,  
• Càritas: cursos + carro aliments Vanguardia 
• Escola de música: col·laborador equip Creueta, concerts...  
• Auditori: col·laborador equip Creueta  
• Grup Bah de teatre jove:  els hem cedit material pels espectacles   
• ADN: Associació Dones Navarcles: recital conjunt de poesia..  
• Plataforma per la Pau: difusió i mostres bibliogràfiques sobre les seves xerrades  
• Escola Catalunya: visites, assessorament bibliogràfic, maletes viatgeres....  
• Escola bressol Tinet: visites  
• Fundació Fesmana:  ens han atorgat una subvenció que els vam demanar de 

millores per la sala infantil, resultat del curs de mecenatge i patrocini.  
• Institut de Navarcles: acolliment alumnes projecte RODA, visites... 
• Institut de St. Fruitós: acolliment alumnes de Pràctiques a l’empresa – batxillerat.  
• CAP: taller per deixar de fumar a l’aula de suport  
• Piscines municipals: bibliopiscines 
• Esplai de la gent gran: primers contactes.  
• Aula sociocultural: lots de llibres i contactes diversos per sumar 
• Insertora laboral: per a totes les ofertes de treball que detectem i altres recursos 
• Festival Internacional de cinema solidari CLAM, la biblioteca va acollir alguns dels 

actes Off Clam amb  la presentació de “La Maleta de Portbou” a càrrec de   Josep 
Ramoneda, periodista, filòsof i escriptor i la presentació del conte “som solidaris” a 
càrrec de l’il·lustrador Joan Turu.  

 
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 624 m’agrada 
� Usuaris de twitter: https://twitter.com/bnavarclessv  169 seguidors 
� Usuaris de Pinterest: https://www.pinterest.com/bnavarclessv/ 22 seg. 
� Pàgina web Centre Cultural La Creueta: http://lacreueta.cat/  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 inserim 

alguns exemplars en l’edició en paper.    
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 I tot el què en cada moment hem cregut que ens ajuda a promoure un model de 
biblioteca viu, dinàmic, ben valorat i molt integrat en les dinàmiques socials, culturals i 
educatives dels ciutadans.  
 
 

7. CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR 
 

Tal i com es desprèn de la memòria, el 2014 ha sigut un any fructífer que ha donat per 
molt, hem iniciat i consolidat diverses iniciatives culturals i de foment a la lectura.  
La biblioteca és un equipament potent per ella mateixa i pels espais on està inserida dins 
el Centre Cultural, on circulen ja moltes iniciatives culturals i lúdiques ben diverses.  
El repte ara és acabar d’arribar a la resta de ciutadans que encara no utilitzen els nostres 
serveis.  
-   Transversalitat: cal acabar de fer l’entramat entre tots els usuaris de La Creueta, de 
manera que siguin usuaris més transversals.  
-   Comunicació amb els agents del territori:   la biblioteca és cada vegada més, un punt 
de trobada  i un referent per  a Navarcles, des de la biblio hem començat a contactar amb 
diversos agents educatius, culturals, socials i econòmics....  
-   Fidelització i cooperació:  de cara al 2015-2016 volem crear un grup de suport 
“biblionautes” on tota la gent que habitualment col·labora amb la biblioteca se senti 
l’equipament més seu, cooperant i programant tota mena d’activitats culturals 
conjuntament. L’usuari col·laborador és part activa i implicada en el projecte de manera 
que bona part de les accions seran impulsant idees i suggeriments dels mateixos usuaris, 
en aquest cas, els biblionautes.  
-    Fer conèixer: la biblioteca continuarà destinant gran part de les seves energies a 
generar hàbits de biblioteca i hàbits de lectura al municipi.  Creiem que hi ha part de 
navarclins que no utilitzen encara la biblioteca per desconeixement del ventall de 
possibilitats que els podem oferir.  
 
Al llarg de l’any han passat per la biblioteca convidats com el filòsof Josep Ramoneda, 
l’escriptora Mònika Zgustova, el traductor Pau Vidal, l’historiador Agustí Alcoberro, els 
escriptors Rafel Nadal, Jordi Llavina i moltes altres visites que s’han quedat gratament 
sorpresos de la vitalitat i potencialitat de l’equipament.   
L’objectiu que tenim entre tots, és el d’ aconseguir el màxim rendiment del mateix per a 
augmentar encara més els impactes positius que té la biblioteca a la població, tal i com 
anem constatant al nostre dia a dia, i com constaten els estudis: “El retorn de la inversió 
en biblioteques” : http://www.cobdc.net/observatori/mercat-laboral/el-retorn-de-la-
inversio-en-biblioteques/ 
“El retorn a la inversió de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Bcn”:  
http://www.diba.cat/documents/16060163/23868316/1+2013_04_18_ROI_catala.pdf/c32
af462-a895-4feb-ab9b-b3129b66add0  
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8. ANNEXOS 
  8.1. Annex: Resum estadístic 2014 
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  8.2 Annex: Totes les activitats 2014  

Activitats inserides a l’agenda mensual de Navarcles: 

GENER  2014  

Club de Lectura – tertúlies literàries.  A partir del mes de febrer comencem un club de lectura, tots 
els amants de la bona  literatura us podeu ja apuntar a la biblioteca. Tel. 938 276 719  o 
b.navarclessv@diba.cat .   
Biblioteques DO – Maridatge literatura i vins 
Durant el mes de gener la biblioteca participa en el projecte Biblioteques DO, combinant dos plaers: la 
bona literatura i el bon vi.  Durant tot el mes trobareu activitats i propostes a l’entorn de la vinya, els 
cellers, el vi i la literatura.   
Nous serveis de la biblioteca:  Aquest mes de gener engeguem un nou servei:  el Préstec domiciliari 
a Ibada,  la residència per a la gent gran.   
Durant tot el mes de gener: 
Mostra artística "Cellers i vinya de la DO Pla de Bages" a càrrec de Foto Art Manresa. 
www.fotoartmanresa.com 
Dimecres 15 de gener  a ¼ de 7  de la tarda a la sala infantil: 
Taller i conte amb el Mateu: "Un raïm si us plau? "  
Divendres 17 de gener a ¼ de 7 de la tarda a la sala infantil: 
"Contes d’aixafar raïm" a càrrec de l’actriu i rondallaire Clara Gavaldà. 
Divendres 17 de gener a les 8 del vespre: 
"Viure del vi: quan el Bages i Navarcles vivien de la vinya":  xerrada a càrrec de Llorenç Ferrer Alòs, 
professor de la Universitat de Barcelona. 
Diumenge 19 a les 10 del matí, sortida de la biblioteca: 
Visita al celler del Mas Solervicens per conèixer el passat vitivinícola de Navarcles. Lectura de poemes i 
tast de mistela casolana. 
Dimarts 21 de gener a les 8 del vespre: 
Presentació del llibre:  "Guia d'enoturisme del Pla de Bages :  101 llocs per gaudir del turisme del vi i 
més de 60 vins recomanats" a càrrec dels seus autors:  Lluís Tolosa i Clara Antúnez .  Acompanyat d'un 
tastet de vi de la DO Pla de Bages. 
Divendres 24 de gener a ¼ de 7 de la tarda a la sala infantil: 
"El rei que tenia el nas vermell" a càrrec de l’actor Ton Armengol. Seguidament taller de manualitats 
amb taps de suro a càrrec de la Gemma.  
Divendres 24 de gener a les 8 del vespre: 
Maridatge de literatura i vi: espectacle amb tast de vins DO Pla de Bages. Sommelier:  Jaume Pont del 
Setè cel. www.setecel.cat.  Entrada anticipada:  10€. Inscripcions a la biblioteca. 
Dissabte 25 de gener a les 6 de la tarda: 
Maridatge poesia i vins:  recital de poesia DO pla de Bages, a càrrec de l’Associació de Dones de 
Navarcles, acompanyat de vins Pla de Bages. 
Divendres 31 de gener a les 7 de la tarda: 
Tertúlia del cicle “Navarclins voltant pel món” amb la periodista Olga Guerrero: "viure i treballar a Madrid 
explicat per una navarclina". 

FEBRER 2014 

Dimecres 5 de febrer ¼ de 7 de la tarda:  
Taller i conte amb en Mateu:  Fem una camisa vermella   
Dijous 13 de febrer a ¼ de 7 de la tarda:  
Contes de Festa Major!   “Animals i animalades”  amb la rondallaire Mònica Torra. 
http://www.monicatorra.com/ . Sorteig d’entrades per La Febrada entre tots els usuaris que hagin utilitzat 
el servei de préstec del 29 de gener al 12 de febrer.  
Del 18 de febrer a l'11 de març:   
Exposició Escaleta de versos:  Joana Raspall, graó a graó.  
Cedida i produïda pel Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil.  
Del 23 de febrer al 9 de març:  
Exposició sobre "El Trial de Sant Valentí a Navarcles, 1966-1975" a La Creueta Centre Cultural. Exposició 
de les primeres motos de Trial al vestíbul de la biblioteca.  
Divendres 28 de febrer a les 7 del vespre:   
Xerrada “Traveler experience made in Taiwan by Marc Martínez"  dins el cicle “Navarclins voltant pel 
món”.  
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Notícies: El dissabte 15 de febrer, la biblioteca serà oberta, no fem pont.  Sortegem 6 entrades de 
teatre entre tots els que utilitzeu el servei de préstec, d’ara fins al 12 de febrer. 

 
MARÇ 2014 

Durant tot el mes de març:  
Exposició Poetes de la resistència.. Produïda pel  Festival literari Tocats de Lletra.  
Fins a l'11 de març:   
Exposició Escaleta de versos:  Joana Raspall, graó a graó. Cedida i produïda pel Consell Català de Llibre 
Infantil i Juvenil.  
Dimecres 5 de març a ¼ de 7 de la tarda: 
Fem un taller amb en Mateu: una tenda  i també ens explicarà el conte:  La vaca perduda al cim    
Divendres 14 de març a ¼ de 7 de la tarda: 
Contes amb història, a càrrec de l’actriu i rondallaire Anna Selga.  
Diumenge 16 de març matí de 10 a 14:  
Assaig Lipdub.  
Divendres 21 de març a les 8 del vespre: 
 “Visions de Nicaragua” dins el cicle “Navarclins voltant pel món”  a càrrec d’ Aleix Solé, Núria Serra i 
Joan Puigdellívol.  
Dissabte 22 de març de 9 a 2 del migdia:  
Gravació Lipdup de La Creueta. Esmorzar gratuït.  
Del 24 de març al 26 d’abril:  
Exposició d’auques, cedides pel navarclí Joan Vilamala  www.auques.cat 
Dimarts 25 de març a les 8 del vespre:    
Parlem de llibres, inici del Club de lectura, repartim el primer llibre, roda de recomanacions literàries i 
parlem de la dinàmica del curs.  
Divendres 28 de març a les 6 de la tarda:    
Storytime a càrrec de Kid’s&Us: cowboy & Indians. Aforament limitat, activitat gratuïta però prèviament 
cal passar per la biblioteca a recollir l’entrada.  
 

ABRIL 2014 
Fins al 26 d’abril:   
Exposició d’auques d’escriptors, cedides pel navarclí Joan Vilamala. www.auques.cat 
Dimecres 2 d’abril a les 6 de la tarda:  
Celebrem el Dia internacional del llibre infantil amb una sessió de Contes d’Andersen a càrrec de  la 
il·lustradora i rondallaire Roser Rojas.  
Porteu un dibuix sobre algun conte d’Andersen i en farem una exposició.  
Dimecres 9 d’abril a ¼ de 7 de la tarda:  
Taller i conte amb en Mateu:  Un drac pelut i de mal pelar  . Al taller farem un drac.  
Divendres 11 d’abril a les 17:30 de la tarda: 
Tarda de titelles: activitat del Mussol Oriol al pati Celobert de la biblioteca a càrrec de la companyia ¾ 
de 15: www.tresquartsdequinze.com/   
Cap de setmana 12 i 13 d’abril: 
FESTA ANIVERSARI:  La Creueta Centre Cultural. Portes obertes amb activitats de tota mena. 
Tot el dia, tan dissabte com diumenge:   
Mural grafitti zona còmics adults:  Osiris Ibañez. 
Mural paret exterior: Joan Turu + nanos i joves. 
Audicions escola de música en algun espai de la biblio... 
Dissabte 12 d’abril  a les 12 del matí :  
Contes musicats a càrrec de Pep Torras i Joan Cirera.  
Dissabte 12 d’abril a les 6 de la tarda:  
Carles Cuberes.  Un país de conte  http://www.carlescuberes.com/      
Dissabte 12 d’abril a les 7 de la tarda a l’auditori 
Presentació del llibre del navarcli Francesc Serra, 1714. A càrrec de l’autor i Agustí Alcoberro, director del 
Museu Història Catalunya. 
Dissabte 12  a les 9 del vespre:  
Estrena mundial del Lipdub, seguidament sopar.  
Dissabte 12 a les 11 del vespre:  
Concert:   músics navarclins: Faust, Bob i el lladre, Edna 
Diumenge 13 d’abril:   
Portes obertes, murals, concerts dels combos de l’escola de música… 
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Setmana de Sant Jordi:  
Durant tota la setmana, els més petits de l’escola Catalunya,P-3, P-4 i P-5 coneixen la biblioteca.  
Divendres 25 d’abril a les 8 del vespre:    
Dakar, una altra manera de veure món: la cara oculta del Dakar" a càrrec de David Malverde, mecànic 
del Dakar i altres raids internacionals dins el cicle "Navarclins voltant pel món".http://www.dakar.com/  
Dimecres 30  d’abril:  
Inici del Parlem de llibres, tertúlies del Club de lectura, guiades per l’escriptor Jordi Llavina. Tertúlia 
sobre la novel·la El sentit d’un final de Julian Barnes. 
 

MAIG 2014 
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 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.  
Durant tot el mes de maig:  
Exposició de cartells del Festival Clam: 2003-2013. 
Dimecres  7 de maig  a ¼ de 7 de la tarda:  
Taller i conte amb en Mateu:  El fabricant de xocolata  i de taller farem una caseta.  
Dijous 8 de maig  a les 8 del vespre:   
El filòsof Josep Ramoneda, director de la nova revista “La Maleta de Portbou”   revista d’humanitats i 
economia, presenta la revista. www.lamaletadeportbou.com/ Activitat vinculada al Festival Clam. 
Dijous 15 de maig a les 6 de la tarda:  
Presentació del conte “Som solidaris” a càrrec del seu  il·lustrador Joan Turu , que ens ensenyarà el 
procés per il·lustrar un conte. Activitat vinculada al Festival Clam. 
http://joanturu.blogspot.com.es 
Dimarts 27 de maig a 2/4 de 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” Club de Lectura amb l’escriptor i traductor Pau Vidal, sobre la novel·la 
d’Andrea Camilleri “Un gir decisiu”, una història més del comissari Montalbano, batejat així en 
homenatge a l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán.  La novel·la negra, novel·la de denúncia social, 
activitat vinculada al Festival Clam.  
Divendres 30 de maig a les 8 del vespre: 
“Tintín al Congo? no, Ernest al Congo! : dos anys ens un projecte de cooperació al Congo” dins el cicle 
“Navarclins voltant pel món”  a càrrec d’Ernest Valls. Activitat vinculada al Festival Clam 
 

JUNY 2014 
Durant tot el mes de juny:  
Exposició fotogràfica Un paisatge humà i espiritual al nord de l’India, cedida per JD Melguizo. 
Dimecres 4 de juny a ¼ de 7 de la tarda:  
Taller i conte amb en Mateu:  Col·leccionistes de papallones  taller: fem una papallona.  
Dijous 12 de juny a les 6 de la tarda:    
Àvies enginyoses a càrrec d’Anna Garcia. http://www.elscontesdelanna.com/ Homenatge a les àvies: 
aquest dia heu de fer-vos acompanyar per les àvies!. 
Dimecres 18 de juny a les 7 de la tarda:  
Tertúlia amb l’escriptor Rafael Nadal sobre els seus llibres: Quan érem feliços i Quan en dèiem xampany. 
Trobada de clubs de lectura del Bages Berguedà a l’Auditori de La Creueta Centre Cultural de Navarcles. 
Apunteu-vos i passeu a recollir els llibres per la biblioteca. 
Divendres 20 de juny a les 8 del vespre:  
Set anys al Japó: enamorament, rebuig i comprensió  a càrrec de Ramon Solves Pujol, dins el cicle 
“Navarclins voltant pel món”   
 

 JULIOL 2014 

Durant tot el mes de juliol:   
Bibliopiscines a la piscina municipal. Literatura fresca, contes, còmics, revistes... per llegir sota l’ombra o 
mentre prens el sol. 
Durant tot el mes de juliol:  
Exposició Aquells “maleïts” anys 60,  mostra pictòrica d’Amadeu Puig.  
Dijous 3 de juliol a les 7 de la tarda:  
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Taller: animals de paper, a càrrec de la Gemma. Adreçat a nens i nenes de 5 a 10 anys. Farem diferents 
animals de paper amb papiroflèxia. Gratuït. Cal inscripció prèvia.  Aquest estiu descobreix els llibres de 
manualitats de la biblioteca!   
Dijous 10 de juliol a les 7 de la tarda:   
Espectacle de contes “Els calaixos del cel” a càrrec d’Ada Cusidó. Entrada gratuïta 
http://www.ducuncucalsac.com/ 
Cicle Vespres al Cel Obert:  
Dissabte 5 de juliol a les 10 del vespre:  
Recital poètic “Jugant amb les paraules”  al Cel Obert, dins el cicle Vespres al Cel Obert.   
Divendres 11 de juliol a les 10 del vespre:  
Teatre: La ratera d’ Agatha Christie. A càrrec del taller de teatre de l’Institut de Navarcles. Preu: entrada 
inversa: pagues al sortir el què consideris just si t’ha agradat. Vespres al Cel Obert. 
Dilluns 14 de juliol a les 20:30 del vespre:  
Teatre: La ratera d’ Agatha Christie. A càrrec del taller de teatre de l’Institut de Navarcles. Preu: entrada 
inversa: pagues al sortir el què consideris just si t’ha agradat. Vespres al Cel Obert. 
Inici curs tertúlies Parlem de llibres:  Dimarts 30 de setembre. Inscripcions a la biblioteca.  
 
 AGOST 2014 

Durant tot el mes d’agost:  
Mostra  fotogràfica de l’exposició “A través de l’ànima”  d’Abel Vilches organitzada pel Centre de 
Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central. Divendres 1 d’agost a les 6 de la 
tarda: 
Hora del conte : “El Toni i la iaia Maria” . A càrrec de Manel Justícia. Història publicada dins el recull 
Puzle de contes, editat pel Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central. 
La setmana de l’11 al 17 d’agost, la biblioteca romandrà tancada per vacances.  
Dimarts 26 d’agost a les 7 de la tarda:  
Taller de papiroflèxia, a càrrec de la Gemma. Adreçat a nens i nenes de 5 a 10 anys. Gratuït. Cal 
inscripció prèvia.  Aquest estiu descobreix els llibres de manualitats de la biblioteca!   
Dijous 28 d’agost a les 6 de la tarda: 
Hora del conte: “A mi no m’agraden les festes”.  A càrrec de Joan Ros. 
Inici curs tertúlies Parlem de llibres:  Dimarts 30 de setembre. Inscripcions a la biblioteca. Ja podeu 
passar a recollir el primer llibre “La nit de Vàlia” per la biblioteca. Comptarem amb la presència de 
l’autora Monika Zgustova.  
 

SETEMBRE 2014 

Dilluns  8  de setembre, a les 6 de la tarda:  
Sessió de contes: “Avi què va passar al 1714” a càrrec d’Albert Estengre. Activitat Mussol Oriol 
Dimarts 9 de setembre, al pati Celobert :  
Reunió de pares de l’institut de Navarcles.  
Dimecres 10 de setembre, a les 6 de la tarda:  
Taller del 1714 a càrrec de la Marta i l’Alba. Activitat Mussol Oriol 
Divendres 26 de setembre a les 8 del vespre:  
"Periplus", la volta al món amb un projecte d'art comunitari, a càrrec de la navarclina  Laia Serra amb 
l'equip de Comusitària, dins el cicle “Navarclins voltant pel món” www.comusitaria.wix.com/comusitaria   
/    www.comusitaria.wix.com/periplus 
Dimarts 30 de setembre a 2/4 de 8 del vespre:   
Tertúlia del Parlem de llibres amb l’escriptora i traductora Mònika Zgustova sobre la novel·la La nit de 
Vàlia. Premi Amat-Piniella 2014. http://www.monikazgustova.com/ Amb la col·laboració de la Institució 
de les Lletres: http://www.lletrescatalanes.cat/  
 

OCTUBRE 2014 

Divendres 10 d’octubre a les 6 de la tarda:   
Hora del conte amb la rondallaire Ada Cusidó.  Activitat Mussol Oriol 
Dimecres 15 d’octubre de 6 a 7 de la tarda:  
Taller de manualitats de la tardor. A la sala infantil. Activitat Mussol Oriol.  
Divendres 24 d’octubre a les 8 del vespre :   
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"S’estimen? " Teatre per escoltar, una farsa sobre els estereotips de la parella, a càrrec del grup El 
Retaule.    Seguidament:  presentació de la proposta “Lectura en veu alta” per treballar la dicció, el to i 
l’expressió gaudint de la lectura en veu alta”   
Dimarts 28 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre: 
Tertúlia del Parlem de llibres, sobre el recull de contes Històries de Londres guiada per Jordi Estrada. 
Amb la col·laboració del Festival  “Tocats de lletra”.  
 

NOVEMBRE 2014 

Durant tot el mes de novembre:  
Exposició fotogràfica Navarcles de nit i de dia d’ Íngrid Benito. 
Dimecres 5 de novembre  de 6 a 8 de la tarda:  
Taller de manualitats de reciclatge amb la Gemma. Gratuït, places limitades. Inscripció prèvia a la 
biblioteca. Activitat Mussol Oriol.  
Divendres 14 de novembre a les 6 de la tarda:   
Contes d’aventures a càrrec de la rondallaire Clara Gavaldà. Activitat Mussol Oriol 
Divendres 21 de novembre a les 7 de la tarda:   
Taller de lectura en veu alta a càrrec de Josep Capalvo. Inscripcions a la biblioteca. Taller gratuït.  
Del 24  al  29 de novembre:   
Durant tota la setmana, mostra bibliogràfica per sensibilitzar sobre la violència de gènere, en motiu del 
Dia Internacional per a l’eradicació de la violència vers les dones.   
Dimarts 25 de novembre a 2/4 de 8 del vespre: 
Tertúlia del “Parlem de llibres” sobre la novel·la Les Closes, de M. Àngels Anglada guiada per Anna 
Perera de la Càtedra M. Àngels Anglada de la Universitat de Girona. www.udg.edu/cmaa . Amb la 
col·laboració d’Espais escrits: http://www.espaisescrits.cat. Homenatge a l’escriptora M. Àngels Anglada 
als 15 anys de la seva mort. 
Inscripcions obertes pel Premi Atrapallibres:  
Vols fer de jurat del Premi Atrapallibres?  Si fas 5è de primària o tens 10 anys, apunta’t a l’Atrapallibres: 
tertúlies de literatura infantil i fes de jurat al Premi Atrapallibres. Informa’t a la biblioteca.  
http://www.clijcat.cat/Atrapallibres-Llibres-seleccionats  

 

DESEMBRE 2014  

Durant tot el mes de desembre:   
Exposició de pessebres amb diorames animats, cedits per  Ignasi Ferrer.  
Arbre dels desitjos de la UBIC : vina a penjar el teu desig i et regalem dues entrades pel cinema del 19 
de desembre.  A més sortegem un lot de llibres entre tots els participants. 
Els divendres 5, 12 i 19 de desembre  de 7 a 8 de la tarda:   
Taller de lectura en veu alta a càrrec de Josep Capalvo. Inscripcions a la biblioteca. Taller gratuït. Tots 
els divendres de 7 a 8 de la tarda.  
Divendres 12 de desembre  a les 6 de la tarda:   
Menú nadalenc: hora del conte nadalenca a càrrec de l’Antònia i la Gemma.  Activitat Mussol Oriol 
Dissabte  13 de desembre  a les 7 de la tarda:   
Tertúlia sobre la novel·la La dona a la finestra  amb l’escriptor Vicenç Villatoro a la biblioteca de 
Talamanca. Organitza Talectura. Inscripció prèvia a la biblioteca de Navarcles. 
Dimarts 16 de desembre  a les 8 del vespre:  
Presentació del recull de poemes: Amor núvol   a càrrec del poeta Valentí Parcerisa que ens presenta el 
seu darrer poemari. L’acompanyarà  l’actriu  Àngels Torrens qui farà una lectura dramatitzada de 
poemes. 
Dimecres 17 de desembre  de 6 a 8 de la tarda:  
Taller infantil nadalenc: engalanem la biblioteca de Nadal a càrrec de Gemma Obradors. Gratuït. Activitat 
Mussol Oriol.  
Dijous 18  de desembre  de 5 a 7 de la tarda:  
Taller infantil nadalenc amb roba reciclada farem garlandes per penjar a l’arbre de Nadal.    
Divendres 19 de desembre a les 6 de la tarda:  
Cinema infantil.  Celebrem la festa mundial del curtmetratge convidant-vos a una sessió de cinema:    
http://www.eldiamescurt.cat/  
Dissabte  20 de desembre  a les 12 del migdia:   
Tertúlia Atrapallibres amb l’escriptor Pep Molist sobre el seu llibre: El petó de Lilí Marleen.  
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8.3. Annex 3: El 2014 en imatges 
Inserim una petita mostra fotogràfica d’algunes de les activitats: 
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