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1. INTRODUCCIÓ 
 

Per Sant Jordi del 2017 la biblioteca farà 4 anys que canviava d’ubicació a uns espais 
potents, tot i ser una mica allunyats del centre, que han possibilitat un canvi radical en la 
vida de la biblioteca de Navarcles i en l’ús que en fan els navarclins.   
 
En aquesta nova etapa estem donant molta importància al foment de la lectura, de fet, és 
l’eix bàsic de tot el què es fa a la biblioteca. Hem consolidat activitats i programacions 
intentant interactuar i interrelacionar amb el màxim de públics possibles.  
Tanquem l’any amb un bon balanç testimoniat per:  
 

� 4 clubs de lectura mensuals,  
� 2 tallers de lectura en veu alta setmanals,  
� 1 hora del conte mensual,  
� 1 taller mensual,  
� 1 laboratori de lectura trimestral,  
� 1 dia de lecxit setmanal,  
� 1 exposició mensual, 
� 1 recital poètic 
� 1 marató de contes 
� 1 premi Maria Moliner 
� 1 sortida per conèixer patrimoni vitivinícola  
� 1 cicle Biblioteques amb DO 
� 1 taller d’escriptura a la primavera,  
� 1 taller de dibuix per joves a l’estiu 
� 1 parada a la fira Art Mercat 
� bibliopiscines  
� xerrades, presentacions, exposicions... 
� visites escolars durant tot el curs 
� servei d’ e-biblio durant les 24 hores, els 365 dies de l’any 
� la Memòria Digital de Navarcles, on inserim contínuament continguts locals 
� diverses cessions d’espais a altres entitats: Càritas, CAP, mostra de moda 

presentació temporada joves navarclins waterproof... 
� i un munt de propostes vàries de foment a la lectura i la cultura,  alhora un públic 

lector cada vegada més fidelitzat i amb més hàbits de biblioteca.  
� Prop de 2.800 usuaris inscrits, 7.400 usuaris de préstec, més de 28.000 documents 

deixats en préstec. 
� Més de 500 persones inscrites en alguna activitat i més de 1.600 persones 

participant en activitats que no cal inscripció.  
 
Davant les dades observes que s’ha anat avançant molt, vist que fa pocs anys no hi havia 
activitats de dinamització... però tot i així constatem que molts lectors inscrits a algun dels 
clubs de lectura, s’emporten, es llegeixen i comenten el llibre proposat però res més enllà 
d’això i quan no hi ha activitats programades, per ex. durant els mesos d’estiu que no hi ha 
clubs de lectura ni apareixen per la biblioteca. Costa consolidar hàbits lectors. 
La biblioteca continuarà insistint com a punt estratègic que és per a la difusió pública de la 
cultura, un lloc de màxima proximitat al ciutadà, obert sis dies a la setmana, oferint lectura i 
un espai comú de trobada, d’interacció, esdevenint segur, un punt clau per la cultura, el 
coneixement i el creixement personal dels ciutadans.  
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Novetats rellevants 2016:   
Ens hem adherit a dos nous projectes:  Llegir el teatre, club de lectura vinculat a la 
programació del TNC, amb un grup de 25 persones (bteques gencat) i Laboratoris de 
lectura, (bteques xbm), hem estenat un fantàstic club de lectura juvenil, l’ Entrelínies.  
hem programat un taller d’escriptura en dissabtes, la franja horària més fluixa de totes. 
hem continuat la programació estable d’activitats, hem proposat nous serveis,  noves 
activitats, hem gravat videorecomanacions... hem fet sortides al teatre,  hem trobat nous 
col·laboradors pel Lecxit: http://www.lectura.cat/: lectura per a l'èxit educatiu:  un 
acompanyament lúdic a la lectura, amb l'objectiu d'incrementar l'èxit educatiu a través de la 
millora de la comprensió lectora.  El projecte  es pot fer gràcies als mentors 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.  
Amb la tendència que observem cap a la virtualitat hem promogut, mai prou... la nova App 
biblioteques XBM i la plataforma  eBiblio Catalunya, el  servei gratuït de préstec de 
llibres electrònics: http://catalunya.ebiblio.cat. S’han editat i repartit punts de llibre per 
promoure-ho. El creixement d’usuaris als webs http://memorianavarcles.cat/ i 
http://www.lacreueta.cat/biblioteca/ fa que vetllem per  tenir-ho actualitzat i amb novetats 
constants. 
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, diàriament publiquem un mínim d’un post als 
nostres perfils de  https://www.facebook.com/bnavarcles  i  
https://twitter.com/bnavarclessv . També hem fet difusió del serveis virtuals com el  servei 
d’alerta de novetats:  http://aladi.diba.cat/screens*cat/novetats_cat.html 
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Hem rebut el Premi Maria Moliner 2016 que convoca el Ministerio de Cultura. La llibreria 
Laie ens ha proporcionat tot el fons i gestionat els canvis pertinents. 
  
Pel què fa la millora de l’equipament, destaquem l’adquisició i instal·lació per part de 
l’ajuntament d’un nou escàner que ens permet digitalitzar a més resolució, més ràpid i 
altres prestacions, ideal per al projecte Memòria Digital Navarcles.  
L’escàner que teníem fins ara l’hem  instal·lat en un pc d’internet i +, per a l’ús dels usuaris, 
un servei tot sovint sol·licitat.  
Hem plantat una filera d’arbres de fulla caduca davant la façana de la biblioteca, amb la 
intenció de minimitzar les assolellades que cauen als vidres, amb el temps esperem que 
tapin més que ara.  
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 quasi un 6%, hem 
passat de 22.264 documents a 23.561 documents.  
 
Participació: Des de la biblioteca busquem sempre la cooperació i complicitat amb el 
territori. Constatem que les relacions, vincles i connexions que establim, les complicitats de 
col·laboradors, voluntaris i lectors...  són clau per a l’èxit de la biblioteca. Hem rebut 
donacions de fons i tingut col·laboradors de tota mena, des de l’ Agustí pastisser que un 
cop l’any posa l’esmorzar de la sortida del lletres i vins fins a col·laboradors que fitxen un 
cop per setmana com és en Josep Capalvo que coordina els tallers de lectura en veu alta... 
hi ha un gran ventall de col·laboradors.   
 
Carnets:  a 31 de desembre del 2016 a la biblioteca tenim 2.797 carnets, el 47 % de 
població amb carnet de biblioteca. N’ hem expedit 154 nous, de mitjana 1 nou inscrit cada 
3 dies.  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. 
 
 
2. MISSIÓ, LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS  
 
          2.1. Missió, visió, línies estratègiques, objectius 
 
La missió de la Biblioteca de Navarcles 
Ser un servei municipal de qualitat, obert a tothom, integrat a les dinàmiques del municipi, 
potenciant la resta d’activitats culturals generades al territori i especialment a La Creueta Centre 
Cultural. 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 una ciutadania desperta, culta i crítica.  
La biblioteca és un espai de relació, trobada i convivència, des d’on es fomenta la cohesió social 
i es potencia la igualtat d’oportunitats amb un accés lliure i gratuït a la cultura, l’educació i les 
tecnologies de la informació.  
La biblioteca treballa en Xarxa per tal d’oferir millor servei i optimitzar recursos. Per a un millor 
servei cada vegada s’ofereixen més continguts i serveis virtuals. Els serveis bàsics de la 
biblioteca són gratuïts. 
 
La visió de la Biblioteca de Navarcles: 
La biblioteca, un punt de trobada  i un referent per a Navarcles, pel desenvolupament cultural i 
social del poble, treballant amb la complicitat d’agents culturals, socials, econòmics....vol ser un 
camp de cultiu per crear comunitats d’usuaris amb iniciatives culturals de tota mena.  
Volem que els navarclins se sentin l’equipament més seu, col·laborant, cooperant i programant 
tota mena d’activitats culturals, sumant sinèrgies perquè s’hi sentin com a casa.  
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Les línies estratègiques marcades pel 2016 giraven al voltant de:  
 

� 1-Foment a la lectura:   
Entossudits a fomentar la lectura des de ben xics, hem incorporat un nou projecte: 
“Laboratoris de lectura” per a encisar els més petits i llurs famílies tot explorant àlbums 
infantils. Hem continuat el lecxit , els tallers de lectura en veu alta, les lectures 
dramatitzades del grup que n’ha sorgit LEBINA els clubs de lectura Atrapallibres infantil, 
l’ Entrelínies, juvenil, el Parlem de llibres adults-novel·la i un nou club de lectura teatral 
Llegir el teatre, les bibliopiscines, les extensions de biblioteca en diferents espais, el 
suport al club de lectura de l’esplai de la gent gran, les hores del conte, espectacles 
relacionats amb la poesia o la lectura, presentacions de llibres, el projecte Biblioteques 
amb DO les activitats infantils Mussol Oriol....i també hem programat un taller 
d’escriptura per adults  
 
� 2-Gestió de la col·lecció:   
Hem continuat la digitalització de fons locals i la seva inserció a la: Memòria Digital de 
Navarcles, hem  organitzat alguns centres d’interès als contes de la biblioteca infantil, 
agrupant tot de temes molt sovint demanats a través de pictos.  
A l’estiu hem aprofitat per fer inventari d’algunes àrees d’infantil i novel·la amb la pistola 
RFID de la zona Bages-Berguedà, res a destacar.   
A més del dia a dia: seleccions directes al  selpart  i al  SAB així com altres fons Cepse i 
altres, compra directa pressupost ajuntament i diba..., protocol de donatius.... Queda 
pendent redactar el document de política de col·lecció.  
 

o Pel què fa a la Col·lecció Local:   
Amb la col·laboració de l’informàtic i d’un alumne en pràctiques a l’empresa hem 
digitalitzat alguns VHS locals amb la intenció d’inserir-los a  la Memòria Digital de 
Navarcles: http://www.memorianavarcles.cat/  Hem descrit i etiquetat més de 
6.000 fotos, tot el fons de la MDN ara està degudament descrit i identificat.  
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 27 de setembre del 2016 a la 
biblioteca de Gironella fent fotos de tot el patrimoni que no en tenia i penjar-les.  
Participem també a la campanya #1LIB1REF inserint referències a articles. 
Estem digitalitzant i etiquetant tot el fons de notícies locals inserint-lo al bloc: 
http://navarcles-noticiesmenysantigues.blogspot.com.es 

 
� 3-Promoció de l’equipament:  
Tot i que mica en mica incrementem lectors, és molt lent comparat els esforços que 
s’han fet... encara hi ha navarclins que la desconeixen, amb aquesta intenció hem sortit 
de la biblioteca per exemple a la fira Art Mercat i hem tingut un dissabte tarda - 
vespre obert per acollir una presentació de moda d’una marca jove navarclina. Amb tot, 
vam constatar que tot i venir molta gent que no era usuària de la biblioteca, no van 
mostrar cap mena d’ interès per l’equipament ni tot el què inclou... Hores d’ara, amb tot 
el què hem fet de difusió i promoció, pensem que si algú no utilitza encara la biblioteca 
és que directament potser no li interessa. Cal apropar-nos més a l’usuari que ja ens ve, 
millorant l’atenció i alhora, captar públics nous.  
Hem consolidat el  butlletí mensual d’activitats i novetats, activat les xarxes socials, 
publicat notes de premsa a la premsa local i actualitzat la web de La Creueta.   
Hem repartit els tradicional ventalls d’estiu de promoció de la lectura, els passaports 
de lectura adreçats a primària i els calendaris del Biblioteques amb DO  
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� 4-Promoció dels vincles amb els centres educatius:  
A Navarcles hi ha una sola escola i un SES, un institut on només fan ESO, hem pautat 
calendaris amb els dos centres incentivant-los a venir. Per la setmana de  Sant Jordi 
hem fet una matinal de contes ocupant la sala infantil i el celobert. 
Pel setembre hem muntat 22 maletes viatgeres.  Les maletes, amb contes de la 
biblioteca circularan durant tot el curs per totes les llars dels infants de l’aula, per tal de 
fomentar una estona de lectura cada dia a casa.  
A finals del 2016 hem començat a repartir els passaports de lectura per incentivar a 
la lectura a alumnes de primària. 
A l’estiu, vam contactar amb Lleure 2000 per convidar el casal d’estiu a la biblioteca.  
Hem tingut un conveni de pràctiques a l’empresa amb un alumne de Batxillerat de 
l’Institut de Sant Fruitós de Bages. 
 
� 5-Aprenentatge al llarg de la vida:  
Col·laboració amb serveis socials per detectar i minimitzar la fractura digital: d’acord 
amb serveis socials ajudem a fer els currículums o els resolem altres qüestions 
relacionades amb la cerca d’informació o la informàtica bàsica.  
 
� 6-Establir sinèrgies amb altres agents culturals i socials:    
En un inici havíem pensat promoure el projecte biblionautes: aplegar sota un mateix 
paraigües tots els col·laboradors, donant-li una marca,  després d’estudiar-ho hem 
desestimat però crear cap mena d’associació o entitat.  És millor associar-nos 
puntualment per objectius concrets. Moltes entitats i persones a nivell personal ens 
ofereixen el seu suport del tot desinteressat i gratuït.    
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 i un retorn per tal que sigui 
obert a tothom que vulgui col·laborar en alguna de les opcions. 
 
� 7-Ampliar nous públics:  
Hem fet alguna sessió de descoberta de la biblioteca per a col·lectius concrets, lligant-
ho a alguna activitat, com tallers de salut, classes de català, taller de càritas... hem ofert 
visites guiades durant la setmana de Festa Major, pensant en públics de fora però no va 
tenir èxit.  
 
� 8-Cooperar amb altres biblioteques:  
Més enllà del treball dins la comunitat XBM: http://comunitatxbm.diba.cat/  s’ha millorat 
la cooperació entre biblioteques amb el grup de treball de zona Xics BBM, i amb l’inici 
del grup Laboratoris de lectura,  
 
� 9-Manteniment i millora de l’equipament:   
Instal·lació d’un nou escàner passant el que ja teníem a la zona de pc’s al servei dels 
usuaris. Hem instal·lat molles a les portes d’entrada per tal de que es tanquin soles, 
minimitzant el soroll ambiental i estalviant en climatització. S’han plantat arbres al 
descampat de davant la biblio perquè no toqui tant directament el sol i optimitzar millor 
la climatització. La brigada ens ha anat venint per diverses tasques de manteniment. 
Metalundia ens va enviar tapetes gratuïtament pels peus dels mobles que les tenien 
deteriorades. Ha finalitzat el conveni de manteniment que teníem amb Xertium-3M, per 
tots els temes RFID està per concretar el proper.  
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� 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.  
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 amb l’alcalde. 

 
 
2.2. Dades estadístiques biblioteca Navarcles 2016 

 
 2015 2016 

Visites                                      28.732 26.936 
Documents enduts en préstec 26.144 28.753 
Fons documental de la biblioteca  22.264 23.561 
Nombre de carnets totals 2.687 2.797 

 
A l’aplicatiu que compta les entrades li vam aplicar un % de descompte més alt respecte l’any 
anterior per ajustar-ho més a la realitat, i que no compti els que entren i surten més d’un cop 
(canalla) i segurament el vam baixar massa ja que detectem més usuaris en tots els altres nivells.  
 
Evolució mitjanes servei de préstec i visites durant el 2016: 
 

2016 GEN FEB MAR ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

Docs. 
préstec/dia 109 113 110 99 108 108 96 135 102 100 100 101 

Usuaris 
préstec/dia 30 29 23 26 27 25 23 32 29 29 28 27 

Visites/dia 115 134 118 116 130 96 58 67 80 85 88 83 

 
Mitjanes 2014 2015 2016 

Docs. préstec/dia 93 96 107 

Usuaris préstec/dia 25 25 27 

Visites/dia 114 115 98 
 

Els mesos de juliol i agost fan baixar molt la mitjana, a l’estiu costa molt que  
la gent pugi a la biblioteca...  
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El mes d’agost vam tancar 15 dies, vam fer molta promo per tal que els usuaris s’emportessin 
material abans de vacances i com que són pocs dies obert, la mitjana puja.  
 
 
Carnets:  
 

 
 
 
Activitats:  
 
Durant el 2016 hem consolidat una programació estable.   
Un total de 2.756 persones han participat en alguna activitat, unes 600 persones més que 
l’any anterior.   
 

 
 
A l’annex 8.3 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 
• Material 
• Manteniment i millora de l’equipament 

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

• donatius de fons per part d’alguns usuaris, segons el protocol de donatius. 
• el Premi Maria Moliner 2016 eficientment gestionat per Llibreria Laie. 
• i recursos intangibles com són les aportacions de gent diversa: bàsicament usuaris 

que ens han ofert gratuïtament activitats: xerrades, tallers, presentacions, recitals, 
concerts... que aporten valor a la biblioteca.  

 
 

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 i no són períodes 
de vacances.  
 
Grups de treball Comunitat XBM:   
Gemma Obradors participa al GT Xics de sales infantils i al GT Laboratoris de lectura.  
Montse Serra participa als GT de Bages-Berguedà i GT Servei de préstec. 
 
  
Formació:  
 

• Carme: Gestió de la convivència, prevenció i  resolució positiva de conflictes: 10 
oct. (4 h) 
 

• Gemma: Trobada GT Xics (4h)  21 gener , Fòrum XBM Roald Dahl  29 març (4h), 
Trobada GT Xics 7 abril  (4h) ,  Trobada Labs, 19 maig (2:30h),  Trobada Labs 
set,  Curs Gimp Imatges: 21, 28 oct, 4 nov (12h),  Trobada bibliowikis Olot : 18 
nov (4 h) 
 

• Montse:  Escola d’hivern:  16 març (8h) i 6 d’abril (8h),  26 maig: taller detecció 
necessitats de Formació directors Bteques (5 h)  Gestió de l'estrès en la 
conducció d'equips: 3-10-17 nov (12 h)  Trobada bibliowikis Olot : 18 nov (4 h) 
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3.2.  Recursos d’infraestructures, edifici, espais, equipament... 
 

La biblioteca amb uns 1.000 m2 útils, està emplaçada dins el Centre Cultural La Creueta on 
compartim  espai amb moltes altres entitats. És un centre lluminós, modern i polivalent on 
s’hi fan un munt d’activitats de tota mena, tipus centre cívic.  
Compartim molts recursos: des del projector, el portàtil, la fotocopiadora, taules, faristols i 
altres materials... així com la sala d’actes i fins i tot el teatre si cal.  
 
Novetats i millores a l’equipament:  
Hem plantat una filera de moreres dalt del mur de davant la biblioteca per evitar tanta 
insolació com tenim, deguda a la orientació de l’edifici i a que tota la façana és de vidre.  La 
climatització no acaba d’anar com caldria, diverses vegades han hagut de venir els tècnics. 
Hem instal·lat molles a les tres portes del vestíbul, tant per a optimitzar la climatització com 
per minimitzar el soroll. 
 

3.3. Recursos econòmics  – Preus públics - Pressupost Ajuntament   
 

La biblioteca és gestionada en conveni Ajuntament – Diputació.    
 

  Diputació  Ajuntament 
Despesa en personal (1)     
Total:  97.785,00*  18.456,30 
Despesa en fons documental     
Llibres lot 6.654,81 2.548,09 
Llibres SAB 2.603,00   
Àudios -dvd's 2.426,32 382,42 
Subscripcions (paper i electr.) 4.543,00 482,89 
Total: 16.227,13 3.413,40 
Despesa en manteniment     
Manteniment Informàtica 11.192,23*   
Subministraments (aigua, electricitat, 
tel)   23.693,52 

Neteja   20.722,08 
Material fungible 1.431,80*   
Assegurances   2.111,77 
Lloguer i manteniment altres (fotoc.)     
CEDRO   1.586,20 
Inversions manteniment  2.012,18*   
Total: 14.636,21* 48.113,57 
Despeses en activitats i difusió 0 1.724,33 
Publicacions   1.884,82 
Total:  0 3.609,15 

Costos totals del servei 128.648,34 73.592,42 

 
* Dades Diba 2015  a 30-03-2017 no estan publicades  
(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 2016 s’han liquidat a Diputació 1.012,50 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  
 

Fons adquirit via Diputació i SAB Núm.  de documents Cost 
Llibres compra lot 356 6.354,81 € 

CD compra lots 70 981,00 € 

DVD compra lot 67 1.145,32 € 

Llibres S.A.B. (Generalitat)   2.603,00 € 

Subscripcions diaris i revistes   4.102,00 € 

Subscripcions recursos electrònics   441,00 € 

Compra Directa   600,00 € 

TOTAL: 493 16.227,13 € 

 
Al llarg de l’any el pressupost municipal destinat a col·lecció ha sigut: 3.413,40 €.   
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  (482,00€) 
• Adquisicions de cinema  (382,42€) 

 
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 secció Novetats del 
web http://lacreueta.cat/ 
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El creixement de la col·lecció:  
 

 
 
Fins a la nova biblioteca, 2014, no hi havia àudios, tenim poc fons d’audiovisuals i 
detectem que han arribat quan a qui li interessaven ja té establerts altres vies de consum 
com subscripcions a canals de cinema o directament pirateria. Disposem d’ un nou recurs 
de música virtual, Naxos: http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/coneixements/musica-en-linia  
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Revistes i publicacions periòdiques  
Durant el 2016 la biblioteca ha tingut 79 títols subscrits:  5 diaris i 74 revistes, llistat 
detallat a sota.  
Els títols que estan en negreta i minúscula són subscripcions del Ministerio, que han 
arribat de gener a l’octubre via Premi Maria Moliner, la revista El Temps ens arriba a 
través de la Generalitat – APPEC, el Regió 7 a través de l’Ajuntament, la resta via 
Diputació Bcn.  Segons els estàndards de biblioteca 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 

Patchwork en casa 

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 
Viure en família 
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E-biblio i Recursos electrònics subscrits: 
 
Els usuaris poden descarregar-se gratuïtament llibres electrònics des de la plataforma 
E-biblio: 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.  Naxos: http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/coneixements/musica-en-linia 
servei de música en línia.  
Cada dia es poden consultar méspublicacions en format electrònic a través dels pc’s de la 
biblioteca i moltes també són accessibles des de casa a partir de la pàgina 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/ i amb el teu codi d’usuari de la biblioteca, com per 
exemple l’accés complet a l’hemeroteca de La Vanguardia , àudio-llibres en mp3 per 
descarregar des del catàleg, el trencadís de fons locals... 
 

Col·lecció Local 
S’ha continuat recollint i adquirint, fons d’autors locals o sobre temàtica local. Des de 
l’Ajuntament ens recullen i guarden tots els cartells que es produeixen a Navarcles.  Des 
del 2015 tots els cartells ja es pengen 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 
També quan ens visita un escriptor que no té notícia a la Vikipèdia la creem o l’ 
actualitzem. 
 
 
 
 

4. SERVEIS I PROGRAMES  
 

Hem anat generant serveis i programes de foment a la lectura per a cada tipus de públic. 
Els lectors navarclins venen a la biblioteca per activitats concretes, però són pocs encara 
els que venen a passejar, donar un cop d’ull a les novetats, fullejar revistes... 
El fet de que els usuaris no passin pel taulell de préstec, sinó per la màquina d’auto-
préstec ens dóna poc feedback, a través dels clubs de lectura i de la coneixença que anem 
fent podem millorar la prescripció lectora i l’assessorament.  
 
Les visites al web s’han duplicat respecte l’any anterior: 13.194. Aquí hi sumem les 
visites a l’apartat biblioteca del web de La Creueta i les visites a la Memòria Digital de 
Navarcles 
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4.1. Servei d’atenció a l’usuari 
 

Usuaris - visites 2016:  26.935 visites. 
Usuaris inscrits a 31 desembre 2016: 2.797: 154 nous carnets. 
Dies de servei:   271 
 
A la taula següent observem el detall dels nous usuaris, les franges d’edat que utilitzen 
més el servei de préstec, els pc’s de la biblio, el wifi.   
La meitat dels carnets que tenim han sigut usuaris actius.  
 

 
 
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...   
Les dades ens ajuden a fer el diagnòstic, però sovint la realitat té més matisos, per 
exemple constatant que tenim poc públic de la franja Gent Gran hem adreçat diverses 
accions per a aquest públic, amb l’esplai, la residència... i  hem constatat que no són gaire 
lectors. Amb tot, continuarem analitzant i insistint a trobar i crear nous públics.  
 
Ens han faltat només 6 nous carnets per arribar al 50% de població amb carnet de 
biblioteca.  

 
Població amb carnet de biblioteca:  
  % de població amb carnet – Biblioteca de Navarcles 
2012 2013 2014 2015 2016 Mitjana XBM 
36 % 39% 41% 45% 50% 48% 
 
Cal dir també tenim que molts navarclins tenen carnets expedits a altres biblioteques de la 
zona, ja que la biblioteca de Navarcles va ser de les darreres a informatitzar. El carnet és 
únic per a totes les biblioteques públiques de Catalunya.  
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Taules per municipis de residència dels usuaris   i per països de procedència: 
 

Municipi 
Total 

d'usuaris 
  

Nacionalitat 
Total 

d'usuaris 

Aguilar de Segarra 1   Alemanya 1 

Artés 3   Argentina 3 

Avinyó 3   Austràlia 1 

Balsareny 1   Bèlgica 3 

Barcelona 7   Bolívia 2 

Calders 27   Brasil 5 

Callús 1   Bulgària 1 

Castellgalí 2   Camerun 1 

Cornellà de Llobregat 1   Colòmbia 7 

Fonollosa 1   Cuba 11 

Gavà 1   Dominicana, Rep. 6 

Guardiola de Berguedà 1   Equador 35 

Gurb 1   Eslovàquia 2 

Hospitalet de Llobregat, l' 1   Estats Units(EUA) 2 

Manresa 37   França 5 

Moià 3   Gàmbia 1 

Monistrol de Montserrat 2   Grècia 1 

Montesquiu 1   Hondures 6 

Mura 18   Índia 3 

Navarcles 2.647   Iran 1 

Navàs 1   Itàlia 1 

Palafolls 1   Marroc 33 

Pont de Vilomara i Rocafort,  1   Mèxic 2 

Puig-reig 2   Moçambic 2 

Rajadell 1   Nicaragua 1 

Rellinars 1   Pakistan 4 

Sabadell 1   Panamà 1 

Sant Fruitós de Bages 14   Perú 3 

Sant Joan de Vilatorrada 1   Polònia 3 

Sant Vicenç de Castellet 2   Portugal 2 

Santa Maria d'Oló 1   Romania 22 

Santpedor 5   Rwanda 2 

Talamanca 4   Salvador, el 3 

Terrassa 2   Sèrbia 1 

Vic 1   Suïssa 1 

  2.797   Ucraïna 2 

    Uruguai 1 

    Veneçuela 2 

    Xile 2 

    Xina 3 

      188 
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4.2. Servei de Préstec:   
 

Durant el 2016 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 
 

Servei de Préstec interbibliotecari (P.I.):  
 
PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2013 2014 2015 2016 
Préstec Interbibliotecari rebut 115 582 772 910 
Préstec Interbibliotecari deixat 162 316 330 463 

 
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 €.  
Molts dels P.I són pels diferents clubs de lectura i pels tallers de lectura en veu alta... 
molts mesos els P.I. sol·licitats són de lots de la Cepse exempts de la taxa del PI. 
 
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. Fem d’enllaç amb la valisa de la Generalitat a la biblioteca d’Artés.   
 

Servei de Préstec a la residència Ibada:  
Cada primer dijous de mes hem continuat portant  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.  
 

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 2016 han utilitzat aquest servei 3.162 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. Respecte a l’any anterior ha baixat 
igual que el wifi. 

 

TIPUS D'USUARI TOTAL 

Infants (5-14) 1373 

Adults 1 (25-39) 402 

Adults 2 (40-64) 895 

Gent gran (65- ) 220 

Joves (15-24) 150 

Petits lectors (0-4) 96 

Altres 26 

Total 3162 
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4.4. Servei de wi-fi 
 

Durant el 2016 hem tingut 1.826 connexions al servei wifi de la biblioteca. És un 
indicador que baixa respecte l’any anterior. Possiblement cada vegada tothom té més 
connexiño. 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.  
 

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

Des de la biblioteca entenem com a objectiu clau i prioritari tot el què sigui foment de la 
lectura i la cultura.  La biblioteca té un paper principal com a prescriptora de lectura i de 
cultura. Ara mateix tenim ja 4 clubs de lectura.  
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 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 
El club de lectura “Parlem de llibres” iniciat el 2014 ja comença a tenir trajectòria.  
Funcionem per cursos lectius de setembre a juny.  

Dinàmica:  cada mes proposem un llibre al nostre grup de tertulians, un grup d’uns 20 
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, ens acompanyen 
l’escriptor, el traductor o algun altre especialista en el tema que ens ha  transmès la 
passió per l’obra, l’autor, el tema... i que ens situen una mica. El moderador aporta la seva 
visió i opinió, i fomenta la reflexió i el diàleg.   
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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.  

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 de la Cepse o del préstec interbibliotecari. 

Llistat de trobades i lectures del “Parlem de llibres”  2016: 
 
De gener a juny les tertúlies han sigut guiades per David Clusellas.  
De setembre a desembre cada tertúlia ens l’ha guiada un especialista en el tema tal i com 
ja hem fet en altres cursos.  
 

Dimarts 26 de gener a les 8 del vespre:   
tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la Headhunters  de Jo Nesbo  
Dimarts 23 de febrer a les 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” amb l’escriptor Jordi Estrada sobre la seva novel·la Rius 
paral·lels.   
Dimarts 29 de març a les 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la Fredes flors de març  d’Ismaïl Kadaré.  
Dimarts 26 d’abril  les 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la Número zero  d’Umberto Eco. Dins Festival 
Clam.   
Divendres 6 de maig:  
Tertúlia amb l’escriptor Joan Benesiu sobre la seva novel·la Gegants de gel  a la BCUM. Els 
participants al Premi Crexells vam gaudir de la trobada amb l’autor.  
Dimarts 31 de maig a les 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la Algú  d’ Alice McDermott. 
Dijous 9 de juny a les 8 de la tarda:   
Tertúlia per posar en comú el veredicte al Premi Crexells del jurat de la biblioteca de 
Navarcles.  
Dimarts 28 de juny a les 8 del vespre:  
Tertúlia - cloenda “Parlem de llibres” . Ens havia d’acompanyar l’escriptor Jaume Cabré, 
per comentar la seva novel·la Senyoria però per un tema de salut, no va poder ser-hi.   
Dimarts 27 de setembre a les 8 del vespre:  
Primera tertúlia del curs 2016-2017.Parlem de llibres a l’espai celobert, sobre la novel·la 
Reparar els vius de Maylis de Kerangal, ens havia d’acompanyar el doctor Jaume Torras 
però va tenir una urgència a l’hospital.   
Dimarts 25 d’octubre a les 8 del vespre:  
Tertúlia Parlem de llibres  sobre la novel·la  L’home que es va perdre  de Francesc Trabal.                      
Conduïda pel periodista Víctor González Descarga 
Dimarts 29 de novembre a les 8 del vespre:   
Tertúlia Parlem de llibres  sobre la novel·la Joana E. de M. Antònia Oliver.  
Conduïda pel professor de literatura Ignasi Puig. 



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2016 
 

22

4.5.2. Dos nous clubs de lectura: teatre i joves 
 

Club de lectura de teatre:  Llegir el Teatre:  
Pel setembre vam obrir inscripcions per un nou Club de lectura sobre textos teatrals que 
fem amb col·laboració del Teatre Nacional de Catalunya i el Servei de Biblioteques que 
ens proporcionen els textos.   Les tertúlies es fan en dilluns, més o menys 1 dilluns al mes 
a les 8 del vespre.  És conduït i dinamitzat per l’actor i director navarclí Jaume Costa. 
Tenim 25 persones inscrites. La idea és fer algunes sortides al teatre, ja sigui tot el grup o 
en petit comitè. La inscripció és de 12€ igual que la del club de lectura de novel·la, ens 
serveixen per quan fem bus al teatre disposar d’una mica de fons perquè no sigui tan car.  
 

Dilluns 12 de setembre a les 8 del vespre:  
Reunió amb els participants al nou club de lectura Llegim Teatre .  Repartim el primer 
llibre i expliquem la dinàmica.  Llegim i gaudim el teatre.  
Dilluns 17 d’octubre a les 8 del vespre:  
Tertúlia Llegim Teatre sobre El coratge de matar  de Lars Norén. Guiada per Jaume Costa. 
Dilluns 21 de novembre a les 8 del vespre:  
Tertúlia Llegim Teatre sobre La fortuna de Sílvia  de Josep M. De Sagarra. Guiada per 
Jaume Costa. 
 

Club de lectura per a joves:  Entrelínies  i una videorecomanació 
 

Molt contents d’estrenar un nou club de lectura amb personal molt jove, s’han apuntat 
joves lectors d’una àmplia franja d’edat,  de 1r d’ESO a 1r de BAT.  
Ens coordina i guia les tertúlies el jove  Xavier Mas Craviotto.  Tenim més de 25 persones 
inscrites. No fem pagar cap mena d’inscripció per aquest club de lectura. La Cepse ens 
serveix els lots pel club de lectura.  
Dimecres 29 de juny a les 8 del vespre:  
Inici d’un nou club de lectura juvenil “Entrelínies”. Comentant El curiós incident d’un 
gos a mitjanit de Mark Haddon. Coordina:  Xavier Mas Craviotto.  Gratuït, amb inscripció 
prèvia a la biblioteca. Hem organitzat un bus per anar al teatre a veure l’obra, dirigida 
per Julio Manrique i protagonitzada per Pol López entre d’altres, el dimecres 30 de 
novembre al Teatre Poliorama. D’aquest mateix llibre uns quants membres de l’Entrelínies 
n’han gravat una videorecomanació: http://bit.ly/2eBedSn 
Dimecres 10 d’agost a les 8 del vespre:  
Tertúlia “Entrelínies” sobre la novel·la Wonder de R.J. Palacio.   
Dimecres 28 de setembre a les 8 del vespre:  
Tertúlia Entrelínies  per comentar Zona prohibida de David Cirici. Havia de venir l’autor, 
però al final no va poder venir i vindrà pel juny 2017. 
Dimecres 26 d’octubre a les 8 del vespre: 
Tertúlia Entrelínies  amb l’escriptor Jordi Cortès comentant el seu llibre Les veus de la 
Roca Roja . Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. 
Dimecres 30 de novembre a les 5 
de la tarda:  
Sortida al Teatre Poliorama amb el club 
de lectura Entrelínies  per veure “El 
curiós incident del gos a mitjanit”. 
Preu: entrada + viatge: 25€. 
 
 
Una mostra de la promo 
del nou club de lectura 
jove: 
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4.5.3. Hores del Conte, màgia, música i cinema:  
 

Hem programat 8 hores del conte de tota mena: màgiques, musicals...i una de cinema. 
La majoria de les activitats infantils són agrupades, dins el cicle Mussol Oriol, la mascota 
que acull tots els actes infantils. També una marató de contes en horari escolar on 
convidem a l’escola bressol i cicle infantil. 
 

Llistat de sessions  i narradors: 
 

Divendres 15 de gener a les 6 de la tarda:  
Hora del conte amb l’Oriol Garriga en homenatge a Roald Dahl: La Girafa, el pelicà i jo.  
Celebrem 100 anys amb les històries de Roald Dahl 1916 -2016. Mussol Oriol.  
Divendres  12 de febrer  a les 6 de la tarda:    
Cinema de festa major d'hivern Atrapa la bandera. Entrada gratuïta amb el carnet Mussol 
Oriol. Entrada 3€ els menors sense carnet Mussol Oriol, gratuït pels adults acompanyants.  
Divendres  11 març  a les 6 de la tarda:  
Princeses blaves i prínceps encantadors  a càrrec de la rondallaire Lídia Clua.  Amb 
aquesta hora del Conte Mussol Oriol, ens sumem a la commemoració del Dia Internacional 
de la dona.   Amb la col·laboració d’ADN. 
Divendres  8 d'abril  a les 6 de la tarda.   
Contes medievals musicats. A càrrec del grup Ministrers de l’Aixada. Espectacle vinculat a 
la fira de l’abat-Monacàlia.  Cicle Mussol Oriol 
Dijous 12 de maig durant tot el matí:  
Marató de contes a càrrec d’Ada Cusidó.   
Divendres 13 de maig a les 6 de la tarda:   
Espectacle de màgia: el meu primer conte màgic a càrrec de Dany Màgic. Mussol Oriol 
Dimarts 9 d’agost a les 6 de la tarda: 
Espectacle de màgia:   celebrem la Festa Major amb un espectacle de la Dama Inquieta. 
Divendres 21 d’octubre a les 6 de la tarda:  
Els Culdolla, contes de Roald Dahl de la mà de Clara Gavaldà.  100 anys amb Roald Dahl!  
Divendres 18 novembre a les 6 de la tarda:  
Contes de tardor amb les berguedanes Gemma i Antònia. Sessió Mussol Oriol.  
Divendres 23 de desembre a les 6 de la tarda:  
Contes de Nadal:   Contes amb gust de torrons   amb Clara Gavaldà 
 

 
 
4.5.4. Exposicions 
 

Intentem sempre tenir alguna exposició, des de mostres d’art dels navarclins a 
exposicions culturals de tota mena. Cada exposició és una excusa més per acostar gent 
nova a la biblioteca.  
Durant el mes de gener:  
Pedra seca a les vinyes del Bages: exposició fotogràfica de Ferran Faja. Foto Art Manresa. 
Durant  el mes de febrer:  
Exposició Màrius Torres cedida i produïda per Josep Camprubí.   
Durant el mes de març: 
Mostra artística de Sara Villarta. 
De l’1 al 26 d’abril:  
Exposició Poetes camaleònics: Joan Margarit , Narcís Comadira i Ovidi Montllor.  Produïda 
pel Tocats de Lletra – Biblioteca Casino. 
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Del 27 d’abril al 18 de maig: 
Exposició Mafalda: 50 anys . Una mirada crítica al món on la llibertat sovint és la 
protagonista.  
Del 19 de maig al 19 de juny:   
Mostra artística d’ Arnau Farré Lizana.  
Del 20 al 30 de Juny:   
Exposició sobre voluntariat internacional, cedida pel Servei Civil Internacional de 
Catalunya. 
Durant tot el mes de juny:   
Exposició 100 anys de Roald Dahl a la sala infantil. 
De juliol a setembre: 
Presentació d’una mostra inèdita d’obres de Ramon Casas:  el vincle de l’artista amb 
Navarcles .  
Del 18 de juliol al 12 d’agost:  
Exposició de fotografia astronòmica de Núria Camps i l’Agrupació Astronòmica del Bages  
Durant el mes d’octubre: 
Exposició fotogràfica Elles també tenen dret a l’educació. Fundació Proide  
Durant el mes de novembre: 
Exposició Maternitats. Fundació “la Caixa”  
Durant tot el mes de desembre: 
Exposició: Vincles de Ramon Casas amb Navarcles. En motiu de la celebració de l’Any 
Casas, hem exposat en primícia absoluta una mostra de quadres de l’artista Ramon Casas, 
vinculats amb Navarcles. Alhora, hem organitzat un bus a l’exposició de l’any Casas La 
modernitat anhelada als Museus de Sitges i una xerrada amb la comissària de l’any Casas 
Vinyet Panyella i altres.  
Al llarg de tot l’any hem tingut 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.  
Del 19 de desembre 2016 al 8 de gener del 2017: 
Exposició La desmesurada vida de Ramon Llull  commemorant l’Any Llull 
 
   

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 i porta la major part 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.  
 

Llistat de tallers:  
 

Dimecres 20 de gener de 5 a 8 de la tarda:  
Taller de construccions amb taps de suro a la sala infantil. Biblioteques amb DO 
Dimecres  17 de febrer, de 5 a 8 de la tarda: 
Tallers a la sala infantil. Dibuixos i pintures pel concurs Aplec de Sant Jordi.  
Dimecres  16 de març,  de 5 a 8 de la tarda:  
Tallers a la sala infantil: Animals de conte. Cicle Mussol Oriol 
Dimecres  20 d'abril, de 5 a 8 de la tarda:  
Tallers de manualitats a la sala infantil: Celebrem Sant Jordi.  Cicle Mussol Oriol  
Dimecres 11 de maig a les 6 de la tarda: 
Taller-conte solidari On no arribem nosaltres arriba la Martina . A càrrec de l’Associació 
Navarclina ACT. Participem al concurs de dibuix infantil pintem l’epilèpsia.  
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Dimecres 18 de maig, de 5 a 8 de la tarda: 
Tallers de primavera a la sala infantil. Cicle Mussol Oriol 
Divendres 14 d’octubre de 5 a 7 de la tarda: 
Taller de manualitats a la sala infantil amb la Gemma. Cicle Mussol Oriol 
Divendres 11 novembre de 5 a 7 de la tarda, inici cada mitja hora: 
Tallers de tardor a la sala infantil a càrrec de la Gemma. Cicle Mussol Oriol 
Divendres 16 desembre de 5 a 7 de la tarda, inici cada mitja hora: 
Tallers de Nadal a la sala infantil a càrrec de la Gemma. Cicle Mussol Oriol 
 
 4.5.6. Concursos, jocs, celebracions, Revetlla Sant Jordi, Fira... 
 
De dilluns 14 a divendres 18 de març, de 5 a 7 de la tarda:  
Celebrem el Dia Internacional de llibre infantil amb una marató de dibuixos sobre 
animals de conte: adopta un animal de conte. Vine a la biblioteca, tria el teu animal, fes 
un dibuix i participa al sorteig o ens el portes de casa. http://www.clijcat.cat 
Del 21 al 31 de març:  
Celebrem el Dia Mundial de la poesia... Quin és el teu poema preferit? envia’ns un tuit: 
https://twitter.com/bnavarclessv     o un post al facebook: www.facebook.com/bnavarcles      
amb un dels teus poemes predilectes... Afegeix l’etiqueta #dmp #poemapreferit i @lletres 
@bnavarclessv. Mostra poètica a la biblioteca de Navarcles.  
Del 10 d’abril  fins al 29 d’abril :  
Escalfem motors pel Clam: marató de frases cèlebres, poemes o frases de collita pròpia... 
sobre la llibertat amb les etiquetes #llibertat #Navarcles @ClamFestival @bnavarclessv.  
participant via: https://www.facebook.com/bnavarcles  https://twitter.com/bnavarclessv 
 o correu electrònic: b.navarcles.sv@diba.cat .  Vam regalar  entrades dobles pel Festival 
Internacional de Cinema Solidari http://www.clamfestival.org   
Divendres 22 d’abril a les 8 del vespre:   
Vam celebrar la Revetlla de Sant Jordi amb una lectura dramatitzada de La mort d’un 
viatjant una adaptació lliure de l'obra d'Arthur Miller, una actuació brillant a càrrec del 
grup El retaule. Com sempre ens van venir gratuïtament. 
Dissabte 11 juny:  
La biblioteca recolza la Fira Art-Mercat de Navarcles participant-hi amb una parada de 
difusió i promoció de la biblioteca.  Ens trobareu a la fira durant tot el dissabte, dins 
l’entorn del paratge Molí d’en Serra.  
Dimarts 14 de juny a 2/4 de 7 de la tarda:  
Festa de cloenda de curs amb tots els membres participants al lecxit a l’espai Celobert 

 
4.5.7. Laboratoris de lectura  
 

Per primera vegada, la biblioteca ha acollit els laboratoris de lectura. Un recurs per 
experimentar a través dels àlbums infantils. La biblioteca es transforma en un espai de 
creació per a les famílies convidant-les a viure un univers de moments especials al voltant 
de la lectura entesa en el sentit més ampli del terme: llegir amb tots els sentits, la lectura 
d’imatges i sons, la creació literària com un joc i la imaginació poètica com a forma 
artística. Hem investigat 3 laboratoris molt diferents entre ells, un d’un personatge d’un 
llibre, un sobre una situació del món i un darrer sobre un artista d’àlbums infantils.   
Sempre finalitzem els laboratoris amb un taller. Varia una mica el segment d’edat 
recomanat per a cada taller, el què no varia és que els infants,  han de venir acompanyats 
d’un adult, les places són limitades, és gratuït però amb reserva prèvia. Al tenir el taller 
muntat, hem fet algunes sessions extres per als infants del lecxit i també per als de l’aula 
socioeducativa. Hi ha un laboratori per a cada trimestre menys a l’estiu. 
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Divendres 19 de febrer a les 6 de la tarda: 
Laboratori de lectura: avui és un bon dia per canviar el món.   Amb una mica d’atrezzo 
vam passar d’ un món més fosc i trist a un món millor. A partir de les idees d’una colla 
d’àlbums vam veure com estava el món i vam idear maneres de millorar-lo.  
Divendres 20 de maig a les 6 de la tarda: 
Laboratori de lectura  L’armari de l’Olívia.  Vam gaudir explorant tots els contes de l’Olívia 
per acabar fent-li un modelet amb passarel·la de moda inclosa. Aquest taller es va poder 
fer al celobert i és el que va tenir més participació 
Dimecres 23 de novembre a les 6 de la tarda:  
Experimentem amb el laboratori de lectura de la Iela Mari: “Quatre caixes i un univers” 
Vam conèixer l’obra d’aquest creador i vam imitar 
 

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

Per tal de fer promoció, difusió i incentivar la lectura ens han arribat diversos materials de 
Gerència o del Servei de Biblioteques per repartir als usuaris des de punts de llibres fins 
a bosses pels que marxen més carregats de préstec.   
A l’estiu van arribar els típics ventalls que Gerència XBM edita des de fa anys, amb 
promoció de la lectura.  Disposem de bosses Gènius a preu d’1,5€, marxandatge que 
una vegada liquidat el cost la resta ha quedat per comprar llibres (10,5€). 
A algun grup de primària, hem regalat els passaports de lectura, passaport que permet 
viatjar més enllà del temps i de l’espai, un quadernet amb 6 espais per anotar 6 llibres 
llegits, on a mesura que els llegeixen els donem els cromos corresponents. Pel desembre, 
vam rebre les ja tradicionals cartes als reis d’Orient, on hi havia un espai reservat per 
demanar llibres als Reis Mags.  
 

4.5.8. Biblioteques amb DO – Lletres i vins 
 

La biblioteca de Navarcles per tercer 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.Com cada gener hem organitzat 
activitats molt diverses: 
 
De l’11 al 31 de gener:  

Exposició Pedra seca a les vinyes del Bages, mostra fotogràfica de Ferran Faja. 
Amb la col·laboració de Foto Art Manresa. 
 

Dimecres 20 de gener, de 6 a 8 de la tarda 
Taller de construccions amb taps de suro a la sala infantil.  
 

Diumenge 24 de gener a les 10 del matí: 
Sortida matinal des de la biblioteca per conèixer el patrimoni vitivinícola de la 
zona. Visitem les barraques de vinya guanyadores del concurs de rehabilitació de 
barraques de vinya DO Pla de Bages amb en Miquel Vila i l’historiador Josep 
Soler, autor del llibre Les Barraques de vinya: les construccions de pedra seca a la 
comarca del Bages. Amb la col·laboració d’Agustí Pastisser. 
 

Dijous 28 a les 8 del vespre 
Va de vins, tertúlia amb Josep Pelegrin del Petit Celler i millor sommelier de 
Catalunya i Espanya, i Anna Castillo, sommelier, maridada amb un tast de vins, 
misteles i ratafies acompanyat d’embotits, galetes, melmelades... tot casolà i 
elaborat per gent de Navarcles.  

Dissabte 30 de gener a les 6 de la tarda: 
Recital poètic, maridatge de poesia i vins. Amb la col·laboració de la DO Pla de 
Bages,  l’ADN, Associació de Dones de Navarcles i  diversos poetes. 
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4.5.9. Presentacions de llibres i recital poètic 
 

Divendres  18 de març a les 8 del vespre:   
Presentació del llibre Mentre el país despertava de la manresana Montserrat Vilarmau a 
càrrec de la M. Carme Alòs Pintó. Amb la col·laboració d’ADN.  
Divendres 29 d’abril  les 8 del vespre:   
Presentació del llibre de poemes : Llibertat, 50 poemes de revolta a càrrec del poeta 
Jaume Subirana.  Acompanyats d’un concert del Cor reivindicatiu Incordis.  Amb la 
col·laboració de la Llibreria La Plaça. Activitat vinculada al Festival Clam. 
Dissabte 30 de gener a les 6 de la tarda:   
Recital poètic organitzada conjuntament amb l’ADN, Associació de Dones de Navarcles i la 
col·laboració de diversos poetes i la DO Pla de Bages. 
Dijous 1 de desembre a les 7 del vespre:  
Vine a conèixer el Llunarbori, el calendari poètic del 2017 organitzat per arbres i llunes. 
Per viure més harmònicament amb la natura. Presentació a càrrec de l’ autora Elena Sixto. 
 

 4.5.10 Tallers: escriptura, lectura en veu alta, dibuix... 
 

Taller d’escriptura per adults:  
de febrer a maig hem tingut un taller d’escriptura molt ben valorat, en sessions de 
dissabte matí conduïdes pel poeta i filòleg Carles Morell:  
http://carlesmorell.blogspot.com.es  Van apuntar-s’hi 8 persones. 30€ la inscripció. 
Tallers de lectura en veu alta:  
d’ octubre a juny, tots els divendres tenim dues sessions de tallers de lectura en veu alta 
conduïdes per Josep Capalvo. Cada grup és de 12 persones. Divendres 30 de setembre  a 
2/4 de 7 de la tarda, trobada de benvinguda al celobert de la biblioteca per organitzar la 
dinàmica dels tallers de lectura en veu alta a iniciar el divendres 7 d’octubre. Divendres 3 
de juny a les 8 del vespre vam fer la cloenda dels tallers de lectura en veu alta amb una 
lectura dramatitzada de l’Hostal de la Glòria de Josep M. de Sagarra a càrrec del grup 
LEBINA Lectures Biblioteca Navarcles, dirigits per Josep Capalvo. Seguidament un sopar 
de comiat. 
Taller de dibuix per a joves  
amb l’artista Arnau Farré: Els dilluns i dimecres de juliol  de 4 a 5 de la tarda, l’artista 
navarclí Arnau Farré va oferir un taller de dibuix paral·lel a la seva exposició de dibuix i 
pintura. Van ser 8 sessions, 10€ tot el taller. 
 
 4.5.11. Club lectura  infantil  Atrapallibres 
 

Vam participar al Premi Atrapallibres convocat pel Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil 
fent de jurat amb dos grups, un de 5è i un de 6è.  
Alguns dels participants al club de 6è ara ja són del club de lectura jove Entrelínies.  
 

Dilluns 11 de gener a 2/4 de 8 del vespre: 
Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre: Fèlix, ets un desastre!  
Dilluns 8 de febrer a 2/4 de 8 del vespre: 
Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre: Cartes d’amor, de 0 a 10 anys.  
Dimarts 16 de febrer a les 7 de la tarda:   
tertúlia Atrapallibres 5è sobre el llibre: 47 trossets de Cristina Sánchez-Andrade.  
Dilluns 14 de març a 2/4 de 8 del vespre: 
Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre:  El Senyor Bello i l'elixir blau  de Paul Maar.    
Dilluns 4 d’abril a les 7 de la tarda:  
Última tertúlia de l’ Atrapallibres 5è sobre el llibre 50 oficis esbojarrats de Carles Sala 
Dilluns 18 d’abril a 2/4 de 8 del vespre: 
Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre: 35 quilos d’esperança  d’Anna Gavalda. 
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 4.5.12.  Xerrades . Conferències  

Divendres 13 de maig a les 8 del vespre: 

Xerrada “Posem-nos a la pell de les persones amb TEA” coneguem l’autisme, amb Rosa 
Serrano, dins l’acte de presentació del llibre “A través de l’ànima” editat pel Centre de 
recursos TEA, amb fotografies del navarclí Abel Vilches.  

Dimecres 6 de juliol a la 1 del migdia  

Presentació d’una mostra inèdita d’obres de Ramon Casas a càrrec de Vinyet Panyella la 
comissària de l’any Casas En motiu de la celebració de l’Any Casas, us convidem a la 
mostra de sis quadres de l’artista Ramon Casas:  el vincle de l’artista amb Navarcles,  la 
majoria dels quals, concretament cinc, no han estat mai exposats més enllà d’un entorn 
familiar.   

Divendres 11 novembre a les 7 del vespre 

Introducció a la Sinera de Salvador Espriu, xerrada a càrrec de  Josep Camprubí  per 
acompanyar les lectures treballades als tallers de lectura en veu alta.   

Divendres 16 de desembre, a les 8 del vespre:  

En motiu de les diverses pintures de Ramon Casas que han anat sortint a la llum hem 
exposat de nou tots els quadres i organitzat un monogràfic Ramon Casas.  

Xerrada Els Casas Carbó,  indians a la fàbrica i al monestir de Sant Benet,  a càrrec de 
l’historiador Jordi Sanchez Ruiz, seguit de la conferència Entendre la pintura de Ramon 
Casas,  a càrrec de Vinyet Panyella comissària de l’any Casas.   

En el mateix acte vam presentar  el Quadern de Navarcles núm. 22, dedicat als vincles de 
l’artista amb Navarcles Ramon Casas:  Sant Benet i Navarcles, a càrrec de Llorenç Ferrer i 
Alòs, alcalde i historiador.  

Per finalitzar la commemoració vam oferir un tast gastronòmic modernista, inspirat en els 
sopars de duro dels pintors modernistes i en la cuina del cuiner manresà de l’època Ignasi 
Domènech. 
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4.6. Activitats de formació d’usuaris – exploradors de biblioteques 
 
Explorem la biblioteca i coneixem com funciona el catàleg 
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 550 escolars: 
 

 
 

 
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. A més d’informació la biblioteca ofereix 
tota mena de fons per al lleure: cinema, revistes, diaris, música, novel·les... 
Tot el fons de la biblioteca és de lliure accés i disponible.  
Els lectors es poden 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: 26.935 

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: 2.797. 

Altes d’usuari: nous carnets expedits durant el 2016: 154 
 

 2016 

  Dies de servei 271 

Hores de servei 1.514 

Visites a la biblioteca 26.935 

Usuaris inscrits 2.797 

Altes d'usuari 154 

 
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  
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Durant tot el mes de juliol, a les tardes de 4 a 8, vam oferir servei de Bibliopisicines, 
Lectura a la fresca:  un servei de préstec de llibres i revistes a la piscina municipal així 
com per endur a casa gestionat per la Raquel, una noia contractada a través d’un pla 
d’ocupació. 

Per vacances hem tancat a l’agost les dues setmanes de després de la festa Major.  
Vam optar per fer activitats de Festa Major i no tancar la setmana de FM però a l’agost no 
hi ha manera que pugi gent a la biblioteca, només si fem alguna activitat molt concreta.  
 

 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/    
Ara aquestes gestions són encara molt més fàcils amb l’app BibliotequesXBM: disposar 
el carnet al mòbil, les renovacions, reserves, activitats, catàleg, tot a un click. 
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  
Recomanacions al Youtube: lectors del club de lectura jove Entrelínies han gravat una 
recomanació d’un dels llibres llegits: 
https://www.youtube.com/watch?v=l2mb3OxTp5w  
 
Les Xarxes socials ens ajuden a la promo, a través de la nostra pàgina de facebook: 
www.facebook.com/bnavarcles  es pot anar seguint l’actualitat del nostre equipament 
publicant un post diari: novetats, activitats, notícies.... 
 
 
 
 
 
FACEBOOK 2016   M’AGRADA  NOUS 

M’AGRADA 
Nombre 
POSTS 

Gener 783 22 59 
Febrer 799 16 65 
Març 806 7 64 
Abril 814 8 75 
Maig 826 12 77 
Juny 831 5 56 
Juliol 841 10 49 
Agost 844 3 37 
Setembre 852 8 76 
Octubre 857 5 64 
Novembre 868 11 66 
Desembre 873 5 61 
 
 

Totals  M’agrada Facebook   
2013 2014 2015 2016 

370 623 761 873 
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Al perfil twitter: https://twitter.com/bnavarclessv publiquem també quasi diàriament.  
 
 
 
 
 
TWITTER 2016   Seguidors   Increment Nombre 

POSTS 
Gener 374 25 37 
Febrer 396 22 40 
Març 423 27 34 
Abril 449 26 53 
Maig 474 25 44 
Juny 493 19 37 
Juliol 502 9 34 
Agost 508 6 26 
Setembre 526 18 60 
Octubre 542 16 49 
Novembre 551 9 57 
Desembre 560 9 48 
 
 

4.9.   Propostes i serveis als centres educatius.   
 

La vinculació biblioteca i centres educatius és clara i evident. A Navarcles només hi ha una 
escola i un Institut (SES) on fan ESO sense Batxillerat.  
Amb l’escola Catalunya hem pautat diversos serveis i aquest curs hem fet un pas més, 
algunes sessions de biblioteca escolar les fan a la biblioteca municipal. Han canviat 
dinàmiques de treball, començant a treballar per projectes i prèviament els preparem els 
temes que ens sol·liciten. 
Amb l’ampa i l’escola hem organitzat una sessió de Cafè i llibres dimecres 21 de 
desembre a primera hora de la tarda a la biblioteca de l’escola, per recomanar als pares 
bones lectures de cara a regals de Nadal i discutir sobre com animar a la lectura.  
Hem ofert l’acompanyament a la lectura Lecxit al professorat dels grups de 3r fins a 
6è. Hem tingut aquesta activitat els dimarts, dijous i divendres.  Amb l’ajut de voluntaris 
entrenem la lectura amb el projecte Lecxit, una activitat extraescolar gratuïta, una hora 
setmanal de lectura lúdica i ben acompanyada a la biblioteca.  
L’Institut fa la seva reunió inicial de famílies al pati celobert de la biblioteca, aprofitem 
per explicar a tots els pares els serveis que des de la biblioteca oferim als estudiants: des 
del PI, les impressions, la connexió a internet, ofimàtica, sales d’estudi per a grups... 
Després de passar tots els grups de l’Institut aquest any han vingut només els cursos de 
1r d’ESO. 
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, tots els dijous s’han fet  classes de català per adults, 
en dos nivells, també dos tallers de salut organitzats pels CAPs de Navarcles i Sant 
Fruitós, un pacient expert i un anti-tabac.  
Hem tingut un alumne en pràctiques a l’empresa de l’IES St. Fruitós. 
 

Seguidors Twitter   
2014 2015 2016 

168 349 560 
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5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
 

Periòdicament tots els responsables del Creueta Centre Cultural ens reunim per pautar 
temes diversos i programar conjuntament. Un dels productes resultats és el Programa 
trimestral que inclou cursos, tallers, exposicions, xerrades, teatre, concerts...  
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 2016 hem col·laborat entre d’altres amb: 
Ibada, Katna, Fesmana, Clam, Càritas, Escola de música, grup LEBINA, grup El Retaule, 
ADN, Escola bressol, Escola Catalunya, SES-Institut de Navarcles, Institut de Sant Fruitós, 
Bibliopiscines, Teatre, Foto Art, Coro, Aplec Sant Jordi, L’Esplai, Aula sociocultural, DO Pla 
de Bages, Petit Celler, els sommeliers Josep Pelegrin i Anna Castillo, Pastisseria Ca 
l’Agustí, UBIC, llibreria La Plaça, Institució Lletres Catalanes, Clijcat, Cor reivindicatiu 
Incordis, Associació ACT, Centre Recursos TEA, ONG Proide, Comissió Any Casas, 
Waterproof... 
A nivell professional s’han mantingut contactes a través dels grups de treball Comunitat 
XBM, les reunions de zona, la trobada - festa de Biblioteques XBM a la Biblioteca 
Volpelleres-Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès, la visita de zona a la biblioteca del 
centre penitenciari Lladoners, la 5a Trobada  de responsables de les Biblioteques 
Públiques de Catalunya i altres… 

 
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 873 seguidors 
• Perfil al twitter: https://twitter.com/bnavarclessv  560 seguidors 
• Pàgina web Centre Cultural La Creueta: espais biblioteca: 924 visites 
• Pàgina web  Memòria Digital de Navarcles:  1034 visites 
• Newsletter - butlletí mensual: Agenda + novetats. 
• Agenda mensual: l’agenda en paper de l’ajuntament 
• Espai web dins la pàgina de l’ajuntament     
• Espai web al portal de la Biblioteca Virtual  
• Cartells i fullets a repartir per les escoles i el municipi.  
• Notes de premsa, d’agenda i notícies als mitjans locals, a tall d’exemple:  

 
Premsa 2016: 

14-gener-2016:  Estrena espectacle per commemorar els 100 anys de Roald Dahl: 
http://www.regio7.cat/cultures/2016/01/14/oriol-garrigasinspira-roald-dahl/344553.html  
16 gener 2016: Biblioteques amb DO: http://surtdecasa.cat/centre/agenda/iva-edicio-
biblioteques-amb-do/44082 
19 gener 2016: El Bages inaugura aquest mes de gener la IV edició de 'Biblioteques amb DO' 
http://surtdecasa.cat/centre/llibres/el-bages-inaugura-aquest-mes-de-gener-la-iv-edicio-de-
biblioteques-amb-do 
27 gener 2016: La Biblioteca de Navarcles va organitzar una visita a barraques de vinya 
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/57211/biblioteca/navarcles/va/organitzar/visita/bar
raques/vinya 
04 febrer 2016: Màrius Torres, homenatjat a la biblioteca de Navarcles  
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/57369/marius/torres/homenatjat/biblioteca/navarc
les  
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01 febrer 2016:  Actes a la biblioteca de Navarcles: http://surtdecasa.cat/centre/agenda/actes-la-
biblioteca-sant-valenti-de-navarcles/47631  
02 març 2016: La biblioteca de Navarcles programa un taller d'escriptura i un cicle de tertúlies 
literàries 
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/58030/biblioteca/navarcles/programa/taller/escript
ura/cicle/tertulies/literaries  
21 abril 2016:  La biblioteca de Navarcles celebrarà la revetlla de Sant  Jordi 
http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/59095/biblioteca/navarcles/celebrar/revetlla/sant/j
ordi  
5 juliol 2016: Navarcles fa aflorar 7 obres inèdites de Ramon Casas 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/984582-navarcles-fa-aflorar-7-obres-

inedites-de-ramon-casas.html  
04/07/2016: Navarcles presentarà dimecres sis obres inèdites del pintor Ramon Casas 

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/60912/navarcles/presentara/dimecres/sis/obres/

inedites/pintor/ramon/casas  
06/07/2016: Presentació d’inèdits per l’Any Ramon Casas a Navarcles 

http://surtdecasa.cat/centre/agenda/presentacio-dinedits-lany-ramon-casas-navarcles/58397  
02/07/2016: L’Ajuntament de Navarcles presentarà dimecres sis inèdits de Ramon Casas 

http://www.regio7.cat/cultures/2016/07/02/lajuntament-navarcles-presentara-dimecres-

sis/368768.html  
07/07/2016: L’inici de l’Any Casas recupera la joventut del pintor al Bages 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/985482-linici-de-lany-casas-recupera-

la-joventut-del-pintor-al-bages.html 
07/07/2016: Navarcles reivindica el seu vincle amb el pintor Ramon Casas i treu a la llum sis 
obres inèdites de l’artista 
http://www.vilaweb.cat/noticies/navarcles-reivindica-el-seu-vincle-amb-el-pintor-ramon-casas-i-
treu-a-la-llum-sis-obres-inedites-de-lartista/  
07/07/2016: Navarcles amplia el catàleg del pintor Ramon Casas amb set quadres inèdits 
http://www.regio7.cat/bages/2016/07/07/navarcles-amplia-cataleg-del-pintor/369530.html  
06/07/2016: Navarcles saca a la luz seis obres inèdites de Ramon Casas 
http://www.lavanguardia.com/local/bages/20160706/403007857258/navarcles-obras-ineditas-
ramon-casas.html  
06/07/2016: El espíritu modernista de Ramon Casas renace en Món Sant Benet 
http://www.elperiodico.com/buscador/es/basico?q=ramon+casas&type=news&lang=es&fields=P
UB_DATE&reverse=true 
16/08/2016: Oberta la inscripció als tres cicles literaris organitzats per la biblioteca de Navarcles 
http://www.regio7.cat/gent/2016/08/16/oberta-inscripcio-als-tres-cicles/374910.html  
19/09/2016: Clubs de lectura per a tots els gustos a la Biblioteca de Navarcles:  
http://surtdecasa.cat/centre/activat/les-5-novetats-culturals-comencar-el-curs-al-centre-de-
catalunya  
24/10/2016: Adolescents que prefereixen els llibres:  
http://www.elsetmanari.cat/noticies/detail.php?id=28771 
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1014827-adolescents-que-prefereixen-els-
llibres.html 
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7. DIVERSOS, CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR 
 

El dia a dia de la biblioteca no cap en una memòria, la voluntat de prescripció cultural i 
lectora fan que constantment es generi alguna activitat dinamitzadora, moltes a petits 
nivells però que mica en mica van sumant. La coneixença del municipi, les sinèrgies, les 
dinàmiques, les entitat, en definitiva la gent... fa que poc a poc anem afinant.  
La biblioteca també canvia adaptant-se a una societat canviant vers a un món més digital, 
hem de donar a conèixer millor recursos com la nova app i les plataformes digitals on 
escoltar música i descarregar-se llibres en préstec legals i de lliure accés amb el carnet de 
la biblioteca.  
 
Cànon de préstec CEDRO:   
Tal i com recull el Reial Decret 624/2014 els ajuntaments superiors a 5.000 habitants han 
de pagar la remuneració pels préstecs públics tant del present any, com amb caràcter 
retrospectiu des del 2010, aplicant una tarifa plana per  les quanties acumulades entre 
2010 i 2014  segons el tram de població, la nostra:  de 5.000 a 10.000, així doncs al 
primer trimestre del 2016 vam procedir a pagar a CEDRO el cànon de préstec, tal i com la 
Federació i l’Associació de Municipis van notificar-nos que calia procedir.  
Amb tot, observar que durant aquests període liquidat no hi havia hagut un alt índex de 
préstec i que la franja d’habitants nostre no arriba a 6.000 persones, per tant és una taxa 
que ens perjudica.  
 
Sensacions 2016:   
Oferim multiplicitat d’activitats i serveis gratuïts per a tots els segments de públic, de 
manera que la biblioteca va esdevenint un punt estratègic de sociabilització i dinamització 
cultural dins el municipi.  Acabem però el 2016 amb dues sensacions, una que malgrat 
treballar-ho molt, trobem que el retorn no és tant com el que voldríem: constatem que a 
Navarcles costa crear hàbits lectors i hàbits de biblioteca; però d’altra banda satisfets 
perquè mica en mica, anem recollint fruits del què hem sembrat, sinó, està clar que no 
podríem tancar l’any amb el munt d’activitats que hem programat, la majoria amb èxit.  
 
Preparant el futur: 
A l’abril del 2018 la nova biblioteca complirà 5 anys, aquesta és una bona data per posar-
nos uns quants reptes, conjuntament amb altres equipaments culturals de La Creueta.  
La idea és crear estratègies conjuntes per arribar més i millor a les franges de població 
que encara ens desconeixen o no ens coneixen prou. 
Cal aprofitar els avantatges que ens dóna un equipament modern, flexible, d’accés lliure i 
gratuït, amb gran capacitat de proximitat a la ciutadania adaptant serveis i diversificant-
los segons les necessitats detectades.  
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8. ANNEXOS 

  8.1. Annex: Resum estadístic 2016 
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  8.2 Annex: Totes les activitats 2016  

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, combinant la literatura 
amb els vins i altres petits plaers gastronòmics, artístics i paisatgístics que fan de bon combinar. . . 
ens hi acompanyeu? 

De l’11 al 31 de gener:  

Pedra seca a les vinyes del Bages: exposició fotogràfica de Ferran Faja. Foto Art Manresa. 

Dilluns 11 de gener a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre: Fèlix, ets un desastre!  

Divendres 15 de gener a les 6 de la tarda:  

Hora del conte amb l’Oriol Garriga i Roald Dahl: La Girafa, el pelicà i jo.  Celebrem 100 anys amb 
les històries de Roald Dahl 1916 -2016. Mussol Oriol.  

Dimecres 20 de gener de 5 a 8 de la tarda:  
Taller de construccions amb taps de suro a la sala infantil. Mussol Oriol i Biblioteques amb DO  
 
Diumenge 24 de gener a les 10 del matí, sortida de la biblioteca:    
sortida matinal per conèixer el Patrimoni vitivinícola de la zona. Visitem la barraca de vinya 
guanyadora del concurs de rehabilitació de barraques de vinya DO Pla de Bages amb en Miquel Vila 
i l’historiador Josep Soler, autor del llibre: “Les Barraques de vinya: les construccions de pedra seca 
a la comarca del Bages”. Amb la col·laboració d’Agustí Pastisser. 
 
Dimarts 26 de gener a les 8 del vespre:   
tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la Headhunters  de Jo Nesbo  
 
Dijous 28 de gener a les 8 del vespre:   
Va de vins i més... Tertúlia amb els sommeliers Josep Pelegrin i Anna Castillo, (Josep Pelegrin 
reconegut com el millor sommelier de Catalunya i la sommelier navarclina Anna Castillo ens 
acompanyaran en una conversa maridada amb un tast de vins, misteles i ratafies més embotits, 
galetes, melmelades... tot casolà i elaborat per gent de Navarcles.  
Places limitades . Inscripcions a la biblioteca. Màxim 40 persones. Cost: 5 €.  
 
Dissabte 30 de gener a les 6 de la tarda:   
recital poètic, maridatge de poesia i vins. Organitzada per l’ADN, Associació de Dones de Navarcles, 
amb la col·laboració de diversos poetes i la DO Pla de Bages.  
 
 

FEBRER 

Taller d’escriptura per adults: t’agrada escriure? Apunta’t al taller de 8 sessions que farem durant 
els mesos de febrer – març - abril.  A càrrec del poeta i filòleg Carles Morell. Places limitades. 
http://carlesmorell.blogspot.com.es/ Més info a la biblioteca. 

Durant tot el mes de febrer:  

Exposició Màrius Torres cedida i produïda per Josep Camprubí.   
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Divendres  5 de febrer  a les 8 del vespre:   

Inauguració de l’exposició Màrius Torres  amb una xerrada de Josep Camprubí sobre el poeta i la 
seva obra.  

Dilluns 8 de febrer a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre: Cartes d’amor, de 0 a 10 anys.  

Divendres  12 de febrer  a les 6 de la tarda:    

Cinema de festa major d'hivern “Atrapa la bandera”. Entrada gratuïta amb el carnet Mussol Oriol. 
Entrada 3€ els menors sense carnet Mussol Oriol, gratuït pels adults acompanyants.  

Dimarts 16 de febrer a les 7 de la tarda:   

tertúlia Atrapallibres 5è sobre el llibre: 47 trossets de Cristina Sánchez-Andrade.  

Dimecres  17 de febrer, de 5 a 8 de la tarda: 

Tallers a la sala infantil. Fem un dibuix – pintura pel concurs Aplec de Sant Jordi. Inici del taller 
cada 30 minuts. Mussol Oriol 

Divendres 19 de febrer a les 6 de la tarda: 

Laboratori de lectura: avui és un bon dia per canviar el món.  Activitat familiar. Adreçat a nens i 
nenes de 6 a 9 anys, acompanyats d’un adult. Places limitades. Gratuït però amb inscripció prèvia a 
la biblioteca.  

Dimarts 23 de febrer a les 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” amb l’escriptor Jordi Estrada sobre la seva novel·la Rius paral·lels.  
Tertúlia conduïda per David Clusellas.  
 

MARÇ 

Durant tot el mes de març: 

Mostra artística de Sara Villarta. 

Tots els divendres: tallers de lectura en veu alta a càrrec de Josep Capalvo 

Dimarts, dijous i divendres: entrenem la lectura amb el projecte Lecxit, una activitat 
extraescolar gratuïta, una hora setmanal. 

Dissabte 5 març  de 2/4 d’11 a 12 del matí:  

Taller d’escriptura a càrrec de Carles Morell.  

Divendres  11 març  a les 6 de la tarda:  

“Princeses blaves i prínceps encantadors”  a càrrec de la rondallaire Lídia Clua.  Amb aquesta hora 
del Conte Mussol Oriol, ens sumem a la commemoració del Dia Internacional de les dones.   
http://lidiacluaserra.blogspot.com.es/ . Amb la col·laboració d’ADN. 

Dilluns 14 de març a 2/4 de 8 del vespre: 

Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre:  El Senyor Bello i l'elixir blau  de Paul Maar.    

De dilluns 14 a divendres 18 de març, de 5 a 7 de la tarda:  

Celebrem el Dia Internacional de llibre infantil amb una marató de dibuixos sobre animals de conte. 
Vine a la biblioteca, tria el teu animal, fes un dibuix i participa al sorteig o ens el portes de casa. 
http://www.clijcat.cat/  

Dimecres  16 de març,  de 5 a 8 de la tarda:  
Tallers a la sala infantil a càrrec de la Gemma. Animals de conte. Mussol Oriol  
Divendres  18 de març a les 8 del vespre:   

Presentació del llibre “Mentre el país despertava” de la manresana Montserrat Vilarmau a càrrec de 
la M. Carme Alòs Pintó. Amb la col·laboració d’ADN.  
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Del 21 al 31 de març:  

Celebrem el Dia Mundial de la poesia... Quin és el teu poema preferit? envia’ns un tuit: 
https://twitter.com/bnavarclessv    o penja un post al facebook: www.facebook.com/bnavarcles 
 amb un dels teus poemes predilectes... Afegeix l’etiqueta #dmp #poemapreferit i @lletres 
@bnavarclessv. Mostra poètica a la biblioteca de Navarcles.  
Dimarts 29 de març a les 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la Fredes flors de març  d’Ismaïl Kadaré. Conversa guiada 
per David Clusellas. Obert a tothom. 
 

ABRIL 

Al llarg del mes d’abril i maig la biblioteca se suma al Clam, Festival Internacional de Cinema 
Solidari de Navarcles:  http://www.clamfestival.org programant diverses propostes amb ànima 
solidària, reivindicativa o de denúncia social.  
 
Del 10 d’abril  fins al 29 d’abril :  
Escalfem motors pel Clam: marató de frases cèlebres, poemes o frases de collita 
pròpia... sobre la llibertat amb les etiquetes #llibertat #Navarcles @ClamFestival @bnavarclessv.  
Podeu participar via:  
facebook: https://www.facebook.com/bnavarcles/   
twitter: https://twitter.com/bnavarclessv  
o correu electrònic: b.navarcles.sv@diba.cat  
Entre tots els participants sortejarem 10 entrades dobles pel Festival Internacional de Cinema 
Solidari http://www.clamfestival.org/    
Divendres 1 d’abril a les 6 de la tarda:  

Celebrem el Dia Internacional del Llibre Infantil: Concurs de dibuix  “Adopta un animal de conte” 
http://www.clijcat.cat/ 

Dilluns 4 d’abril a les 7 de la tarda:  

Última tertúlia de l’ Atrapallibres 5è sobre el llibre “50 oficis esbojarrats” de Carles Sala i Vila. 

De l’1 al 26 d’abril:  

Exposició Poetes camaleònics: Joan Margarit , Narcís Comadira i Ovidi Montllor.  Produïda pel 
Tocats de Lletra – Biblioteca Casino. 

Del 27 d’abril al 18 de maig: 

Exposició Mafalda: 50 anys . Una mirada crítica al món on la llibertat sovint és la protagonista.  

Divendres  8 d'abril  a les 6 de la tarda.   

Contes medievals musicats. A càrrec del grup Ministrers de l’Aixada. Espectacle vinculat a 
Monacàlia. http://ministrersaixada.blogspot.com.es/  Cicle Mussol Oriol 

Dilluns 18 d’abril a 2/4 de 8 del vespre: 
Tertúlia Atrapallibres 6è sobre el llibre: “35 quilos d’esperança” d’Anna Gavalda.  
Dimecres  20 d'abril, de 5 a 8 de la tarda:  

Tallers de manualitats a la sala infantil: Celebrem Sant Jordi.  Cicle Mussol Oriol  

Divendres 22 d’abril a les 8 del vespre:   

Revetlla de Sant Jordi:  lectura dramatitzada de “La mort d’un viatjant” una adaptació lliure de 
l'obra d'Arthur Miller, a càrrec del grup El retaule. 

Dimarts 26 d’abril  les 8 del vespre:  
Tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la  “Número zero “ d’Umberto Eco . Conduïda per David 
Clusellas. Activitat Festival Clam.   
 

Divendres 29 d’abril  les 8 del vespre:   
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Presentació llibre de poemes : Llibertat, 50 poemes de revolta a càrrec del poeta Jaume 
Subirana.  Acompanyats del Cor reivindicatiu Incordis.  Amb la col·laboració de la Llibreria La Plaça. 
Activitat vinculada al Festival Clam.  
 

MAIG 

Fins al 18 de maig: 

Exposició Mafalda: 50 anys  

Divendres 6 de maig:  

tertúlia amb Joan Benesiu sobre “Gegants de gel” BCUM.  

Dimecres 11 de maig a les 6 de la tarda: 

Taller-conte solidari “On no arribem nosaltres arriba la Martina” . A càrrec de l’Associació Navarclina 
ACT. Participeu al concurs de dibuix infantil “pintem l’epilèpsia”.  

Dijous 12 de maig durant tot el matí:  

Marató de contes a càrrec d’Ada Cusidó.   

Divendres 13 de maig a les 6 de la tarda:   

Espectacle de màgia: el meu primer conte màgic a càrrec de Dany Màgic. Mussol Oriol 

Divendres 13 de maig a les 8 del vespre: 

Xerrada “Posem-nos a la pell de les persones amb TEA” coneguem l’autisme, amb Rosa Serrano, 
dins l’acte de presentació del llibre “A través de l’ànima” editat pel Centre de recursos TEA, amb 
fotografies del navarclí Abel Vilches.  

Del 19 de maig al 19 de juny:   

Mostra artística d’ Arnau Farré Lizana.  

Dimecres 18 de maig, de 5 a 8 de la tarda: 

Tallers a la sala infantil. Mussol Oriol 

Divendres 20 de maig a les 6 de la tarda: 

Taller infantil:  L’armari de l’Olívia.  Activitat familiar. Adreçat a nens i nenes de 4 a 10 anys, 
acompanyats d’un adult. Places limitades. Gratuït però amb inscripció prèvia a la biblioteca.  

Dimarts 31 de maig a les 8 del vespre:  tertúlia “Parlem de llibres” sobre la novel·la Algú  d’ 
Alice McDermott. 

 

JUNY 

Durant tot el mes de juny:   

Exposició 100 anys de Roald Dahl a la sala infantil.  

Divendres 3 de juny a les 8 del vespre: 

Cloenda dels tallers de lectura en veu alta amb una lectura dramatitzada de “l’Hostal de la Glòria” 
de Josep M. de Sagarra a càrrec del grup LEBINA Lectures Biblioteca Navarcles, dirigits per Josep 
Capalvo. Entrada gratuïta 

Dijous 9 de juny a les 8 de la tarda:   

tertúlia club lectura Premi Crexells.  

Dissabte 11 juny:  

La biblioteca recolza l’ Art-Mercat de Navarcles participant-hi.  Ens trobareu al Molí d’en Serra.  

Dimarts 14 de juny a 2/4 de 7 de la tarda:  
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Cloenda de curs del lecxit al pati celobert 

Fins al 19 de juny:   

Mostra artística d’ Arnau Farré Lizana 

Del 20 al 30 de Juny:   

Exposició sobre voluntariat internacional, cedida pel Servei Civil Internacional de Catalunya. 

www.sci-cat.org 

Dimecres 22 de Juny a les 18:30:  

Trobada amb Blanca Busquets a la Biblioteca d’ Artés. Trobada clubs lectura Bages-Berguedà 

Dimarts 28 de juny a les 8 del vespre:  

Tertúlia “Parlem de llibres” amb l’escriptor Jaume Cabré, si la salut li permet,  per comentar la seva 
novel·la Senyoria. Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. Com sempre obert 
a tothom. 

Dimecres 29 de juny a les 8 del vespre:  

Inici nou club de lectura juvenil “Entrelínies”. Comentarem El curiós incident d’un gos a mitjanit de 
Mark Haddon. Coordina:  Xavier Mas Craviotto.  Gratuït, inscripció prèvia a la biblioteca. 

Us podeu apuntar a la sortida al teatre per veure l’obra, dirigida per Julio Manrique i protagonitzada 
per Pol López entre d’altres. Serà dimecres 30 de novembre. 

Obertes les inscripcions pel taller de dibuix de l’Arnau Farré: 

Serà els dilluns i dimecres de juliol  de 4 a 5 de la tarda. Vuit sessions, 10€ tot el taller. Adreçat a 
nois i noies de 6è a 4rt d’ESO. Places limitades! 

 

JULIOL 

Dimecres 6 de juliol a la 1 del migdia  

Presentació d’una mostra inèdita d’obres de Ramon Casas. El vincle de l’artista amb Navarcles . En 
motiu de la celebració de l’Any Casas, us convidem a la mostra de sis quadres de l’artista Ramon 
Casas, la majoria dels quals, concretament cinc, no han estat mai exposats més enllà d’un entorn 
familiar.   

Fins al 5 de juliol:  

Exposició sobre voluntariat internacional, cedida pel Servei Civil Internacional de Catalunya. 

Del 18 de juliol al 12 d’agost:  

Exposició de fotografia astronòmica-  contacte:  llatorre@xtec.cat    938788558 Nuria Camps 
Massana 

Durant tot el mes de juliol:  

Taller de dibuix per a joves de 5è a 4rt d’ESO a càrrec de l’artista Arnau Farré.  

Inscripcions a la biblioteca. Preu: 10 €. Places limitades 

Durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres,  de 4 a 8 de la tarda:  

Bibliopiscines. Lectura a la fresca. Préstec de llibres i revistes a la piscina municipal. 

Visites Casal d’estiu:  un viatger navarclí :   Xina, Brasil, Senegal, Nepal, Índia. 

dijous 7 juliol. (30) 3r a 5è   /   dijous 14 juliol (30) P- 3 a P- 5  Índia  (amb llibres)  

dijous 21 juliol (30) 1r 2n   /    dijous 28 juliol (20)  6è ESO 

 

 



Biblioteca de Navarcles:  memòria 2016 
 

43

AGOST 

Durant tota la setmana de Festa Major, de dilluns a divendres, visites guiades a la 
biblioteca.  

Dimarts 9 d’agost a les 6 de la tarda: 

Espectacle de màgia:   celebrem la Festa Major amb un espectacle de la Dama Inquieta. 

Dimecres 10 d’agost a les 8 del vespre:  

Tertúlia Entrelínies sobre la novel·la “Wonder” de R.J. Palacio.   

Si ets jove i t’agrada llegir, vine i planificarem les tertúlies del curs vinent. 

Fins al 12 d’agost:  

Exposició de fotografia astronòmica  

 

SETEMBRE 

Dilluns 12 de setembre a les 8 del vespre:  

Reunió amb els participants al nou club de lectura Llegim Teatre .  Repartim el primer llibre i 
expliquem la dinàmica.  Inscriu-te!  12€ tot el curs i gaudeix del teatre. Conduït i dinamitzat per 
Jaume Costa 

Dimarts 27 de setembre a les 8 del vespre:  

Primera tertúlia del curs 2016-2017 Parlem de llibres  sobre la novel·la Reparar els vius de 
Maylis de Kerangal.   Novel·la guardonada amb el Premi Llibreter 

Dimecres 28 de setembre a les 8 del vespre:  

Tertúlia Entrelínies  per comentar la novel·la Zona prohibida  de David Cirici.  Coordina:  Xavier 
Mas Craviotto.   

Divendres 30 a 2/4 de 7 de la tarda:  

Reunió per organitzar la dinàmica dels tallers de lectura en veu alta a iniciar el divendres 7 
d’octubre. Inscriu-te a la biblioteca.   

   

OCTUBRE 

Durant tot el mes:  

Exposició fotogràfica “Elles també tenen dret a l’educació”. Fundació Proide  

Divendres 7 d’octubre de 2/4 de 7 a 2/4 de 9:  

Inici dels tallers de lectura en veu alta, dirigits i coordinats per Josep Capalvo.  

Divendres 14 d’octubre de 5 a 7 de la tarda, inici cada mitja hora:  

Taller de manualitats a la sala infantil amb la Gemma. 

Dilluns 17 d’octubre a les 8 del vespre:  

Tertúlia Llegim Teatre sobre El coratge de matar de Lars Norén. Guiada per Jaume Costa.  

Divendres 21 d’octubre a les 6 de la tarda:  

Els Culdolla, contes de Roald Dahl de la mà de Clara Gavaldà.  100 anys amb Roald Dahl!  

Dimarts 25 d’octubre a les 8 del vespre:  

Tertúlia Parlem de llibres  sobre la novel·la  L’home que es va perdre  de Francesc Trabal. 
Tertúlia conduïda pel periodista navarclí Víctor González Descarga 

Dimecres 26 d’octubre a les 8 del vespre: 
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Tertúlia Entrelínies  per comentar Les veus de la roca roja  amb l’autor, l’escriptor Jordi Cortès. 
Tertúlia guiada per Xavier Mas. Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.  

NOVEMBRE 

Durant tot el mes de novembre: 

Exposició Maternitats. Fundació “la Caixa”  

Divendres 11 novembre de 5 a 7 de la tarda, inici cada mitja hora: 

Tallers a la sala infantil a càrrec de la Gemma.  

Divendres 11 novembre a les 7 del vespre 

Breu introducció a la Sinera de Salvador Espriu, xerrada a càrrec de  Josep Camprubí .  

Dissabte 12 de novembre de 6 a 8 de la tarda:  

Presentació de la nova col·lecció de temporada d’hivern de waterproof original design.  

A càrrec dels dissenyadors navarclins Waterproof 

Divendres 18 novembre a les 6 de la tarda:  

Contes de tardor amb les berguedanes Gemma i Antònia. Sessió Mussol Oriol.  

Dilluns 21 de novembre a les 8 del vespre:  

Tertúlia Llegim Teatre.   Comentem La fortuna de Sílvia  de Josep M. de Sagarra. Guiada per 
Jaume Costa. 

Dimecres 23 de novembre a les 6 de la tarda:  

Experimentem amb el laboratori de lectura de la Iela Mari: “Quatre caixes i un univers” Inscripció 
prèvia.  

Dimarts 29 de novembre a les 8 del vespre:   

Tertúlia Parlem de llibres  sobre la novel·la Joana E. de M. Antònia Oliver, sessió conduïda pel 
professor de literatura Ignasi Puig. 

Dimecres 30 de novembre a les 15:30 de la tarda:  

Sortida amb bus al Teatre Poliorama per veure “El curiós incident del gos a mitjanit”.  

Preu x joves : 15€. Adults: 23€. Inscripcions a la biblioteca. Places limitades. Sortida promoguda 
pel club de lectura jove Entrelínies  i subvencionada per la regidoria de joventut de l’Ajuntament 
de Navarcles. 

Tots els divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 de la tarda:  

Tallers de lectura en veu alta, dirigits i coordinats per Josep Capalvo. 

 

DESEMBRE 

Durant tot el mes de desembre: 

Exposició: Vincles de Ramon Casas amb Navarcles. En motiu de la celebració de l’Any Casas, us 
convidem a la mostra de quadres de l’artista Ramon Casas, vinculats amb Navarcles i a l’excursió a 
Sitges . 

Del 19 de desembre 2016 al 8 de gener del 2017 

Exposició “La desmesurada vida de Ramon Llull”  

Tots els divendres de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 de la tarda:  

tallers de lectura en veu alta, dirigits i coordinats per Josep Capalvo. 

Dijous 1 de desembre a les 7 del vespre:  
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Vine a conèixer el Llunarbori, el calendari poètic del 2017 organitzat per arbres i llunes.  
Presentació a càrrec de la seva autora Elena Sixto.  
El calendari, inspirat en la saviesa antiga dels celtes, recupera la connexió amb la natura. Al 
Llunarbori, cada mes té 28 dies -igual que el cicle lunar- i està dedicat a un arbre concret, en total 
13, que representen una simbologia determinada. Ens diu les influències de  la Lluna, la influència 
biodinàmica, les festivitats, els solsticis i equinoccis,… amb el suport de petits textos poètics, 
refranys populars i plantes medicinals. 
 

Dilluns 12 de desembre de 3 a 4 de la tarda: 

Cafè i llibres: tertúlia adreçada a pares, mares, avis, àvies... recomanacions de lectura per llegir 
amb els infants. Seguida amb una ronda de recomanacions de lectura per adults.  

A la biblioteca de l’Escola Catalunya, amb la col·laboració de l’Ampa. 

Divendres 16 desembre de 5 a 7 de la tarda, inici cada mitja hora: 

Tallers de Nadal a la sala infantil a càrrec de la Gemma 

Divendres 16 de desembre, a les 8 del vespre:  

Els Casas Carbó, indians a la fàbrica i al monestir de Sant Benet,  a càrrec de Jordi Sanchez Ruiz, 
historiador 

Entendre la pintura de Ramon Casas,  a càrrec de Vinyet Panyella comissària de l’any Casas. 

Presentació del Quadern de Navarcles núm. 22, Ramon Casas, Sant Benet i Navarcles, a càrrec de 
Llorenç Ferrer i Alòs. 

En acabar, al Centre Cultural la Creueta 

Tast gastronòmic modernista, inspirat en els sopars de duro dels pintors modernistes i en la cuina 
del cuiner manresà de l’època Ignasi Domènech 

Preu del tast: 5 euros (places limitades) Inscripció prèvia a la biblioteca o a l’ajuntament.   

Dissabte, 17 de desembre del 2016, a les 9 del matí 

Sortida a Sitges a veure l’exposició central de l’any Casas “Ramon Casas, la modernitat anhelada” 

Sortida: a les 9 de davant de la biblioteca. 

Tornada a l’hora de dinar.  Inscripció prèvia a la biblioteca: 93 8276719 o b.navarcles.sv@diba.cat 

Inscripcions fins el dia 14 de desembre. 

Preu bus + entrada exposició:  17 Euros 

Preu bus + entrada exposició + tast gastronòmic: 20 Euros 

Organitza: Biblioteca Sant Valentí   - Àrea de cultura. Ajuntament de Navarcles 

Dimecres 21 de desembre de ¼ de 4 a ¼ de 5 de la tarda: 

Cafè i llibres: tertúlia adreçada a pares, mares, avis, àvies... recomanacions de lectura per llegir 
amb els infants. A la biblioteca de l’Escola Catalunya, amb la col·laboració de l’Ampa. 

Divendres 23 de desembre a les 6 de la tarda:  

Contes de Nadal:   Contes amb gust de torrons   amb Clara Gavaldà 

Dimecres 28 de desembre a les 8 del vespre:  

Tertúlia dels joves Entrelínies, comentant la novel·la “Mentiders” d’ Emily Lockhart. Amb Xavi Mas. 

 

8.3. Annex 3: El 2016 en imatges 

Inserim una petita mostra fotogràfica d’algunes de les activitats: 
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