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0. Presentació 
 

En el moment de redactar aquesta memòria de 2013 tenim bons auguris 
per a l’any 2015: al maig de 2014 s’ha aprovat el conveni que permetrà 
que finalment la Biblioteca Municipal de Manlleu es traslladi a un nou 
espai, a l’edifici de l’antiga Caixa Manlleu. Un acord entre el BBVA, la 
Fundació Antiga Caixa Manlleu i l’Ajuntament ha permès aquesta cessió de 
l’espai que farà que la ciutat pugui disposar d’una biblioteca en condicions. 
 
Tots els nostres plans de futur immediats es modifiquen en favor 
d’aquesta gran notícia i s’encaren a preparar el trasllat i condicionament 
del nou espai. 
 
L’any 2013 ha estat un any ple d’activitat, però amb restriccions que 
limiten la transcendència dels resultats. La nostra filosofia de treball 
s’adapta a les circumstàncies però no s’acomoda: busquem nous 
al·licients, nous objectius.  Per aquest motiu hem iniciat projectes com la 
constitució del grup de Superlectors, perseguint també la complicitat amb 
els lectors.  
 
La memòria de tota l’activitat de la Biblioteca és detallada perquè any a 
any esdevé la història de la institució. En les pàgines que segueixen 
donem explicació del nostre dia a dia, amb claredat i amb esperit crític. 
Ens il·lusiona pensar en les memòries dels anys que han de venir, dels 
anys de transformació.  
 
El futur és important i convé construir-lo lletra a lletra, llibre a llibre, 
pensant en totes les persones que l’han de viure.  
 

 
 

Núria Silvestre Gusí 
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Un 37,91% de la 
població té carnet de la 
biblioteca 

1. Introducció 
 
1.1 Manlleu : algunes dades 
 

� 20.406 Habitants (15-1-2014, 
font: Padró Municipal). 2a població 
en importància de la comarca d’Osona. 

� Població jove: un 29% són infants i 
joves (els infants han baixat un punt de 2012), 54% d’adults i 
17% de gent gran. 

� 21,54% d’estrangers (1,14 punts menys que 2012). Els 
col·lectius més grans són del Marroc (3.140 h.), Romania (305 
h.) i Ghana (236 h.) 

� 21,53% de taxa d’atur (Font: gen. 2014, Observatori del 
Mercat de Treball d’Osona) (0,54% menys que a 2012). 

� Nivells de formació estables, mitjà-baix: destaca el 51% amb 
estudis primaris. Baixa 1 punt el percentatge de no 
alfabetitzats respecte 2012: 2% 

 
 

1.2 La Biblioteca 
 
Manlleu disposa d’una Biblioteca pública amb dos punts de servei: l’Espai 
Bisbe Morgades i l’Espai Mossèn Blancafort. 
 
L’Espai Mossèn Blancafort s’inaugurà el 1959 a l’edifici parroquial de 
Casals-Gràcia. El maig de 1996 la Biblioteca es trasllada a un edifici de 
l’Ajuntament al carrer Tarafa, adjacent a l’Escola Casals-Gràcia. Aquesta 
biblioteca està situada al Barri de Gràcia i fa funcions de biblioteca de 
proximitat.  
 
L’Espai Bisbe Morgades s’inaugurà el 1961 al carrer St. Jordi, en un edifici 
propietat de Caixa de Manlleu. El 1985 la biblioteca es trasllada a l’actual 
edifici, el Centre Cultural de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, al carrer 
Baixa Cortada. Aquesta biblioteca està situada al centre neuràlgic de la 
ciutat i actua de central urbana.  
 
Aquests espais clarament deficitaris estan a l’espera d’un canvi d’ubicació 
que segurament arribarà entre 2014 i 2015. La possibilitat d’un conveni 
amb el BBVA per ubicar la Biblioteca a la seu central de l’antiga Caixa 
Manlleu ha obert una gran esperança.  
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Ha estat obert 283 
dies, oferint 1.656 
hores de servei. 
Després de Vic, és la 
Biblioteca que dóna 
més dies i hores de 
servei de la comarca. 

Ha estat obert 209 
dies, oferint 627 
hores de servei. 
La biblioteca té un 
horari molt reduït pel 
fet de ser biblioteca de 
proximitat (de barri). 

Horaris 2013 
 
Espai Bisbe Morgades 
� Horari d’hivern (total 35,5 h) 
Matins: dimarts, divendres i dissabtes, de 
10 a 13’30 h. 
Tardes: de dilluns a divendres, de 15’30 a 
20’30 h. 
 
� Horari d’estiu (de l’1 de juliol al 30 de 
setembre) (total 28,5 h) 
Matins: divendres, de 10 a 13’30 h 
Tardes: de dilluns a divendres, de 15’30 a 20’30 h 
 

Espai Mossèn Blancafort 
Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 20 h 

(total 15 h) 
Tancat del 15 de juliol al 30 d’agost 

 
Vacances d’estiu: l’Espai Mossèn Blancafort ha 
tancat un mes i mig. L’auxiliar tècnica que 
treballa en aquest espai ha fet quinze dies de 
suport a l’Espai Bisbe Morgades per poder-lo 
tenir obert tot l’estiu. 
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2. Objectius i principals línies de treball 2013 
 

La Biblioteca Municipal de Manlleu treballa amb un Pla d’acció anual intern. 
A continuació es detallen les línies de treball de 2013 i s’avalua si s’han 
aconseguit els objectius previstos.  
 

1. Col·lecció 

 
1.1. Adaptar  la col·lecció dels dos espais de la Biblioteca a les 

necessitats dels usuaris. 
1.1.1. Etiquetar el 100% dels llibres infantils de 0 a 6 anys amb 
icones que indiquin quins llibres tenen lletra lligada i lletra de pal. 
Aquesta tasca s’ha portat a terme sobretot a l’Espai Mossèn 

Blancafort. En aquests moments tots els contes dirigits a aquesta edat 
porten etiquetes indicadores per als pares i mares. 
 

1.1.2. Redactar el document de política de la col·lecció  
Hem deixat per a l’any 2014 la redacció d’aquest document perquè 

fins a finals de 2013 no hem rebut la formació adequada per a poder-la fer. 
Ho deixem pendent per als objectius de 2014. 
 

1.1.3. Buscar i constituir un grup de joves que ajudin en l’adquisició 
dels llibres juvenils 
La Biblioteca va convocar el 5 d’abril un grup d’uns 20 nois i noies de 

12 a 16 anys que tenen en comú que són molt bons lectors. Se’ls va 
proposar de ser els nostres assessors en la compra de llibres juvenils de la 
biblioteca: primer els vam explicar com es fan les adquisicions a una 
biblioteca i després tots els van apuntar a anar a comprar llibres. El tracte és 
que anem junts a la llibreria local i seguint els criteris d’interès general, etc. 
que els hem explicat i trien un llibre cada un; aquest llibre se l’emporten a 
casa per llegir-lo i un mes després ens el tornen amb un comentari que 
pengem al Facebook de la Biblioteca. Hi hem anat dues vegades a l’any (a 
l’abril i abans de Nadal). Val a dir que la resposta ha estat molt bona, i que 
els llibres que ells i elles han triat han estat també els més prestats en la 
seva categoria. Els joves son poc constants i els hem hagut d’anar una mica 
al darrere perquè facin les ressenyes. Vam anar a explicar aquest projecte al 
programa de Ràdio Manlleu, L’Avió de paper, i a partir d’aquí va néixer la 
proposta de tenir una secció fixa al programa un cop al mes per anar a 
comentar novetats juvenils de literatura i cinema. L’objectiu d’apropar-nos 
més al públic jove s’assoleix, tot i que requereix un esforç per trobar hores 
que els vagi bé d’anar a comprar: val la pena. Continuarem el projecte l’any 
que ve i buscarem maneres àgils de comunicar-nos: watsapp, mòbil, etc. 
 

1.1.4. Reordenar el 100% fons de cartells locals de l’Espai Bisbe 
Morgades 

Aquesta ha estat una tasca llarga, que s’ha dut a terme sobretot durant els 
mesos d’estiu. S’han canviat totes les carpetes dels cartells, i com que no hi 
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cabien tots al moble de cartells de l’Espai Bisbe Morgades s’han repartit 
entre tots dos espais. En aquests moments cada carpeta d’entitats, etc. 
conté els seus cartells: mancaria ordenar-los bé a l’interior seguint un criteri 
cronològic, però com que no sempre hi ha els anys als cartells, ho deixarem 
per més endavant. 

 
1.2. Divulgar la informació i la col·lecció local. 

1.2.1. Fer dues accions divulgatives del Blog dels carrers de Manlleu. 
Al maig es va fer la presentació del blog, acompanyant-la d’una 
conferència de l’arquitecte i urbanista manlleuenc Miquel Surinyach. 

Entenem que la millor forma de divulgar un recurs electrònic és mostrant-ne 
el seu ús i així va quedar tot ben lligat. També es va enviar informació a 
totes les escoles de primària i secundària informant de l’existència del blog i 
oferint-lo als docents com a recurs didàctic.  

1.2.2. Fer una campanya divulgativa del Fons Fotogràfic Carles 
Molist 
Al març de 2013 varem acabar de penjar aproximadament 18.000 

fotografies del Fons Fotogràfic Carles Molist a la Memòria Digital de 
Catalunya. Teníem previst de fer alguna acció per divulgar aquest fons però 
hi va haver diversos motius que van fer endarrerir aquesta campanya: 
volíem fer una taula rodona amb la participació de diverses persones que 
van conèixer Carles Molist i la disponibilitat de dates de les seves agendes va 
ser molt complicada; també, a l’estiu la titularitat en la gestió d’aquest fons 
va passar de l’Arxiu Municipal a la Biblioteca i aquest fet va comportar uns 
canvis en tota la informació introduïda a la MDC. Es va decidir deixar l’acte 
per al 2014. 

1.2.3. Fer una campanya mensual als entorns web de la biblioteca 
del “Document local del mes” 
Efectivament vam començar aquesta campanya i es va fer en 4 

ocasions, però a partir de juny el Facebook de la Biblioteca es va bloquejar 
durant més de dos mesos i no vam poder continuar. Varem haver de canviar 
de compte (de perfil a pàgina) i conseqüentment varem perdre tots els amics 
que teníem al perfil antic. Hem aturat la campanya perquè hem volgut 
revisar tots els entorns web de la biblioteca: espai web, facebook, possibilitat 
d’obrir compte de twitter, etc. Per al 2014 es millorarà la política de 
comunicació de la Biblioteca, i continuarem difonent la col·lecció local a 
través d’aquesta via. 

 

2. Equipament 
 

2.1. Optimitzar  l’espai de la Biblioteca 
2.1.1. Agençar la sala d’exposicions annexa a l’Espai Bisbe Morgades 
per a fer les activitats. 
S’han pogut incorporar-hi cadires aprofitades de serveis del mateix 

edifici que ja no es fan servir i s’han comprat prestatgeries per aprofitar el 
magatzem interior de la sala. A partir de 2013 totes les activitats (hores del 
conte, clubs de lectura, etc.) es fan a aquesta sala i així no es modifica el 
bon ús de la sala de lectura. Amb la incorporació del nou espai de magatzem 
s’hi ha traslladat part de la documentació de col·lecció local (hemeroteca i 
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dossiers de premsa) i posteriorment s’ha pogut esponjar la resta de 
documentació local que queda a la sala de lectura. Aquest trasllat s’ha fet 
amb la col·laboració de tres joves voluntaris a l’estiu.  
 

2.1.2. Reorganitzar els dos magatzems de l’Espai Mossèn Blancafort. 
Durant tot l’any i amb l’ajuda de les bibliotecàries itinerants s’han 
incorporat al fons de magatzem de l’Espai Mossèn Blancafort nous 

llibres, s’han etiquetat com correspon, i s’han ordenat en l’espai que se’ls ha 
atorgat. També s’ha revisat el fon de revistes que es guardaven, eliminant 
els exemplars obsolets. Alguns llibres fets malbé i obsolets que estaven 
guardats en caixes s’han portat a la deixalleria. Així el magatzem ha quedat 
més ben endreçat. 

 

3. Comunicació i imatge corporativa 
 
3.1. Millorar les estratègies de comunicació amb els nostres usuaris 

3.1.1. Construir un mailing d’informació selectiva d’informació 
d’activitats de la biblioteca. 
Tot aquest procés ha quedat en parada tècnica perquè abans volíem 

revisar bé quins mitjans tenim, si són vàlids, si s’han de modificar, per a què 
els volem fer servir, etc. En definitiva: dissenyar un Pla de comunciació de la 
Biblioteca. Hem estudiat fórmules de creació de mailings a través del 
programa MailChim, però tenim clar que ha de ser ben estructurat, atractiu, i 
no invasiu. Reprendrem el tema al 2014. 
 

3.1.2. Actualitzar el web de la Biblioteca i els canals de xarxes 
socials com a mínim una vegada a la setmana. 
Com que hem tingut problemes amb el Facebook, que ha obligat a 

una parada de més de dos mesos, l’actualització també ha tingut 
intermitències. No hem assolit els terminis que ens havíem proposat, però sí 
que hi ha hagut una visualització de com havia de ser aquesta feina. Ho 
deixem pel 2014. 
  

3.2. Millorar la convivència i els bons usos de la Biblioteca 
3.2.1. Posar en marxa una campanya publicitària amb missatges 
breus per recordar què es pot fer a la Biblioteca. 
Aquest objectiu es va posar en mans del grup d’aprenentatge servei 

de La Salle Manlleu: un grup de 5 joves de 4rt d’ESO han pensat estratègies 
per millorar els usos a la Biblioteca. Es va decidir centrar el tema en usos 
juvenils, i finalment, es va orientar cap a una altra finalitat més concreta: fer 
una campanya que potenciés l’ús de la biblioteca per part d’aquest tipus de 
públic. Entre tots vam decidir focalitzar-ho en els llibres de viatges, i així van 
crear una campanya a l’estiu que oferia la possibilitat d’accedir a un sorteig 
d’un pack d’aventura obsequi de l’agència Més Viatges si es demanaven en 
préstec els llibres de viatges de la biblioteca. A l’octubre, com a final de 
campanya, es va fer una xerrada amb la participació de diversos joves que 
van explicar diferents formes de viatjar. No podem dir que aquesta 
campanya hagi comportat un millor ús de la Biblioteca, tot i que aquest era 
l’objectiu inicial, però si que ha aconseguit fer entendre a un grup de joves 
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com s’organitza una activitat cultural i les dificultats perquè tot funcioni bé: 
d’alguna manera han canviat la perspectiva que tenien de la Biblioteca i han 
conegut de primera mà tot el ventall d’activitats que oferim. Durant tot l’any 
2013 els problemes d’ordre intern que havíem tingut al 2012 han minvat, no 
tant per l’efecte d’aquesta campanya si no pel tancament del servei de wifi.  
  
3.2.2. Redactar un reglament d’usos de la Biblioteca 

Aquest objectiu ha quedat ajornat després de consensuar-ho amb el 
regidor de Cultura: veient la possibilitat de desencallament del nou 
edifici de la biblioteca s’opta per redactar un reglament com cal més 

endavant. L’aprovació d’un document d’aquest estil és complexa i cal fer-ho 
amb totes les garanties legals, i tenint en compte que a la nova biblioteca hi 
haurà una ampliació de serveis i usos és millor esperar.  
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14 
voluntaris 
han 
col·laborat 
en 
projectes 
de la 
Biblioteca 

S’ha pogut reforçar la 
gestió i activitat de 
l’àrea infantil 

Aquest any la GSB ha 
assegurat els voluntaris 
que només col·laboren 
a la biblioteca. Els 
altres ja estan coberts. 

3. Recursos 
 

3.1 Recursos humans 
 
La Biblioteca al 2013 ha disposat de 5 persones en plantilla: 
 
Directora:  Núria Silvestre Gusí,  bibliotecària (Diputació) 
Tècnics auxiliars: Montserrat Fontserè Casassas (Espai Bisbe  
 Morgades, Diputació) 

 Joan Arimany Juventeny (Espai Bisbe Morgades, 
Ajuntament) 
 Magda Bassas Ardid (Espai Mossèn Blancafort, 
Ajuntament)  

Educadora d’Escola Bressol – Dinamitzadora biblioteca: 
Roser Pujol Carbonell, ha fet suport a tots dos espais 
de la Biblioteca (sobretot al Bisbe Morgades), en horari 
de mitja jornada. S’ha incorporat a l’equip de treball el 
dia 4 d’octubre de 
2013. La resta de la 
jornada laboral, la fa a 
l’Escola Bressol Colors. 

 
Com que l’Espai Mossèn Blancafort obre menys hores al públic, Magda 
Bassas fa una part de la seva jornada laboral a l’Espai Bisbe Morgades per 
necessitats del servei. 
 
Personal de substitució: de l’1 d’octubre a l’11 de desembre, Ester 
Muntané Bertrans ha substituït la baixa per malaltia de Magda Bassas 
Ardid. 
 
Voluntaris: Voluntari fix: Lluís Pujol Mongay 

Voluntària club de lectura 
Hospital Sant Jaume: Isabel Serra 
Iriarte 
Voluntària conductora club de 
lectura de narrativa: Anna Piella Crous 
Voluntàries de lectura individual (lectura fàcil) per a 
aprenents de català: Maria Roca, Pilar Asesio, Imma 
Domènech, Anna Piella, Núria Coma, M. Carmen Esteban, 
Pilar Prat, Imma Palomar i M. Rosa Creus. 
Voluntaris d’estiu: Jordi Campàs, Sílvia Prat, Naima 
Bouzagou. Han ajudat en tasques d’organització de la 

biblioteca. 
 
Col·laboradors: durant el 2013 s’ha comptat amb la col·laboració de:  

• Grup d’usuaris del TAC Osona: unes 6-8 persones acompanyades 
per la monitora Meritxell Molist han vingut a l’Espai Mossèn 
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82 hores de formació 

Blancafort tots els dimecres a ajudar a reparar llibres infantils, 
ordenar-los, etc. Aquesta activitat de teràpia ocupacional es fa 
d’acord amb el conveni signat amb l’entitat en data de 14 de maig. 

• Laura Padró Abad. TBC. Comença 19 de novembre fins 6 de març. 
Ha fet 72 hores (47,5h al 2013), en jornades de 5h. 

• Bibliotecàries itinerants d’Osona: un dia a la setmana una 
bibliotecària ha estat treballant a l’Espai Mossèn Blancafort fent 
reforç professional. 
 

 
Formació del personal 
 
Núria Silvestre Gusí: 

• Aprenentatge / servei, a càrrec de la Fundació Bofill. Organitza: 
Ajuntament de Manlleu. Durada: 3h. 17 i 24 de gener. 

• Catalogació de revistes, a càrrec de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques (GSB). Organitza: GSB. Durada: 4 h. 7 de juny. 

• Primers auxilis, a càrrec de Creu Roja. Organitza: GSB, per a tot el 
personal de biblioteques d’Osona. Durada: 10 h. 10 i 17 de juny. 

• Gestió del voluntariat, a càrrec d’Anna Agenjo i Rosa M. Playá. 
Organitza: GSB. Durada: 8 h. 27 de juny i 5 de juliol. 

• Taller Cercles de comparació intermunicipal 2013, a càrrec de 
Diputació de Barcelona. Organitza GSB i Govern Local. Durada: 6 h. 
19 de setembre. Acompanyada per Betlem Parés. 

• Club de lectura juvenil, a càrrec de Maite Roldán. Organitza: GSB. 
Durada: 6 h. 24 i 29 d’octubre. 

• Política de la col·lecció, a càrrec d’Àngels Rius. Organitza: GSB. 
Durada: 12 h. Organitza: GSB. 3, 10 i 17 de desembre. 

Magda Bassas Ardid: 
• Primers auxilis, a càrrec de Creu Roja. Durada: 10 h.  
• Gestió de clubs de lectura, a càrrec de Mercè Carrillo. Organitza: 

GSB. Durada: 8 h. 4 i 9 de juliol. 
Joan Arimany Juventeny: 

• Primers auxilis, a càrrec de Creu Roja. Durada: 10 h.  
• Escola d’hivern, a la UB. Facultat d’Informació i Documentació. 

Organitza: GSB i Generalitat de Catalunya. Durada: 5 h (per malaltia 
no va poder acabar la segona sessió). 16 d’octubre. 

 
Pertinença a grups de treball professionals 
 
Núria Silvestre Gusí: 

• Grup de treball de biblioteques multiculturals: ens hem reunit 7 
vegades amb la finalitat de redactar unes pautes de treball que 
siguin útils a totes les biblioteques de la Xarxa. 

• Grup de tria dels lots de llibres que reben les biblioteques de la 
xarxa: 9 sessions de tria a la GSB. 

• Taller d’avaluació del document de Valor social de les biblioteques: 1 
sessió i treball virtual. 
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Espai Bisbe Morgades 

• 327 m2. 
• En una primera planta, sense 

ascensor. 
• Sense accés per a discapacitats 
• 46 punts de lectura 
• 6 ordinadors de treball (1 és un 

portàtil). El 15 d’octubre la Diputació 
n’instal·la un de nou a petició nostra. 

• 3 ordinadors d’ús públic (1 és 
catàleg) 

• Té un petit magatzem a l’interior. 
Disposa d’un magatzem exterior a 
Can Puget: molt ple, hi ha uns 1.000 
llibres i revistes. 

• A partir de gener es pot utilitzar 
l’espai annex de la biblioteca com a 
sala d’actes i petit magatzem: 52 m2 

+14 m2. Suposa una millora d’usos. 
• Capacitat de les prestatgeries: al 

límit. 
• Maquinària de calefacció i 

refrigeració molt antiga. 
• 27 d’agost: degoter a l’escala. 

• 329 m2. 
• Accés per a discapacitats 
• 35 punts de lectura 
• 2 ordinadors de treball: 

aquest any canvien una 
pantalla i l’escànner. 

• 3 ordinadors d’ús públic (1 és 
catàleg) 

• Té dos petits magatzems. 
• Capacitat de les 

prestatgeries: queda molt poc 
espai lliure.  

• Espai en bones condicions 
 

Bona pràctica accessible a: 
http://prezi.com/ezzir5otx68v/?ut
m_campaign=share&utm_mediu
m=copy&rc=ex0share 
  

Espai Mossèn 
Blancafort 

Col·laboracions com a ponents, docents, etc: 
 
Núria Silvestre Gusí: 

• Bona pràctica a la sessió de 
cloenda dels Cercles de 
comparació intermunicipal, 
organitzat per la 
Diputació de Barcelona. 
Expliquem el projecte 
Serpent de llibres. Ens hi acompanya el regidor de Cultura, Àlex 
Garrido. Barcelona, Pati Manning, 16 de desembre. 

 
Reunions internes: 
 
De gener a març l’equip de treball de la biblioteca s’ha reunit una vegada 
al més, tot un matí (4h). A partir del 8 d’abril les reunions passen a ser 
d’una hora, de periodicitat setmanal, els dilluns a 2/4 de 3 de la tarda. Es 
pretén millorar el treball en equip. En total s’han fet 37 reunions. 
 

3.2 Recursos d’infraestructures 
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Patrocinis i aportacions desinteressades: 
• 500€ BBVA-Fundació Antigues Caixes 

Catalanes. Per a la compra de llibres 
a la Setmana del llibre en català. 

• 200€ Fundació Girbau. Per l’Hora del 
conte del Dia Mundial de la Salut 
Mental.  

• +Més Viatges: obsequi de pack 
d’aventura per a la campanya “Llegir 
la forma més barata de viatjar”. 

• Diverta: narració del conte Moxi i 
Toxi, el cofre màgic dels caramels... 

• Vabau: narració del conte La girafa 
camacurta 

• Xènia i Emma Cid: narració del conte 
L’Arnau té una malaltia amagada. 

  

Despesa total Biblioteca 
Municipal: 0,16% superior a 
2012. Puja la inversió de 
l’Ajuntament (1,05%) i la 
Generalitat (55,42%) 
 

Recaptació (impressions, préstec 
interbibliotecari, carnets duplicats): 
1.523,03€ 
 

3.3 Recursos econòmics 
 
 

* Dades estimades 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  Ajuntament Diputació 
F.A.Caixa 
Manlleu Generalitat Total 

Personal           

E. Bisbe Morgades 42.642,39 € 108.021,74 €     150.664,13 € 

E. Mossèn Blancafort 21.710,79 € 6.772,78 €     28.483,57 € 

Fons Documental           

E. Bisbe Morgades 2.058,54 € 8.782,78 €   1.402 € 12.243,32 € 

E. Mossèn Blancafort 912,68 € 7.240,26 €   1.108 € 9.260,94 € 

Manteniment           

E. Bisbe Morgades 15.617,47 € 11.231,08 € 10.000 €*   36.848,55 € 

E. Mossèn Blancafort 9.296,98 € 11.439,73 €     20.736,71 € 

Activitats i difusió           

E. Bisbe Morgades 4.459,32 €  66,60 €     4.525,92 € 

E. Mossèn Blancafort 371,43 €  66,60 €     438,03 € 

Serveis centrals           

E. Bisbe Morgades   5.023,41 €     5.023,41 € 

E. Mossèn Blancafort   4.762,25 €     4.762,25 € 

Total 97.069,60 € 163.407,23 10.000,00 € 2.510,00 € 272.986,83 € 

            

Despesa total      

E. Bisbe Morgades 64.777,72 € 133.125,61 € 10.000,00 € 1.402,00 € 209.305,33 € 

E. Mossèn Blancafort 32.291,88 € 30.281,62  €  0,00 € 1.108,00 € 63.681,50 € 
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Ha augmentat l’aportació de l’Ajuntament (+1,05%), sobretot en concepte 
de personal per la incorporació durant uns mesos de la dinamitzadora,  i 
de la Generalitat (+54,54%), en concepte d’aportació documental. 
 

 
 
  

Despesa corrent per habitant 

2012:13,28€ 

2013: 13.37 € 

Despesa corrent per visitant a la 

biblioteca 

2012: 7,58€ 

2013: 7,71€ 
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Per què decreix el 
fons?: 
1. Menys adquisició 

de nous 
documents per la 
reducció de 
pressupost 
d’inversions en 
col·lecció. Molt 
evident en les 
subscripcions de 
revistes. 

2. Esporga 
continuada per 
manca d’espai. 

 

3.4 Fons documental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1 Les xifres de documents del fons no inclouen els exemplars de revistes. 
 
 
 
 
Dins de l’organigrama del Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona l’Espai Bisbe Morgades pertany al mòdul L1, biblioteques locals 
petites, i l’Espai Mossèn Blancafort, al mòdul P00, 
biblioteques de proximitat molt petites. Segons els 
estàndards de biblioteques, per a una població de 
més de 20.000 habitants pertocaria un mòdul L4, 
que suposaria una millor dotació econòmica en 
llibres i revistes. Aquesta situació no canviarà fins 
al canvi de biblioteca. 
 
El fons total ha minvat molt en xifres totals per una 
raó no habitual: al mes de març es va procedir a 
eliminar del catàleg de l’Espai Bisbe Morgades un 
total de 1.200 DVD i 1.900 CD que estaven 
guardats en caixes al Servei de Biblioteques. 
S’havien comprat per a la biblioteca nova però 
per manca d’espai i per por a l’obsolescència s’han 
incorporat a una altra biblioteca de nova creació: 
molts d’aquests DVD eren documentals i si passaven gaire més temps 
                                                 
1 El percentatge correspon a la variació de 2013 respecte a 2012 

Espai Bisbe Morgades 
 2010 2011 2012 2013 
Fons (núm. de documents)1 24433 27872 29803 25331 
Subscripcions de revistes i 
diaris 74 53 40 31 

Nombre de baixes 
Espai Bisbe Morgades 652 
Espai Mossèn Blancafort 415 

Espai Mossèn Blancafort 
 2010 2011 2012 2013 
Fons (Núm. de documents) 17384 20512 19182 19259 
Subscripcions de revistes i 
diaris 41 39 21 16 

Fons total Biblioteca Municipal de Manlleu 
 2010 2011 2012 2013 %1 
Fons 41817 48484 48985 44590 -8,97 
Subscripcions de 
revistes i diaris 115 92 61 47 -22,9 
Subsbcripcions 
recursos electrònics 16 12 12 12 = 
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guardats perdrien actualitat tot esperant a formar part del fons de la 
futura biblioteca.  
 
Hem continuat fent difusió del fons a través dels cartells que repartim a 
diversos punts de Manlleu: no notem que tinguin massa ressò. Hem 
ampliat la distribució a les vitrines municipals i hem parlat amb el CAP 
Manlleu sobre com millorar la visibilitat d’aquests cartells.. 
 
Havíem previst aquest any redactar el Document de Política de la 
Col·lecció però ho deixarem per l’any que ve. 
 
S’ha fet revisió i esporga de tota la secció infantil, i novel·la. Amb l’ajuda 
de tres voluntaris joves s’ha mogut tota la col·lecció local de l’Espai Bisbe 
Morgades perquè ja ho hi cabia: s’ha passat part de l’hemeroteca a la sala 
annexa de la biblioteca. La col·lecció comarcal ara és al magatzem. També 
s’ha fet revisió de l’1 (Filosofia) i el 2 (Religió) després de detectar un 
robatori important de llibres: el cas s’ha denunciat i està pendent de 
resolució judicial. A l’Espai Mossèn Blancafort s’han etiquetat bé tots els 
llibres del magatzem i s’han posat icones indicant si els llibres infantils 
tenen lletra de pal o manuscrita; també s’han revisat i donat de baixa 
llibres de novel·la juvenil. 
 
A l’hora de donar de baixa se segueixen criteris d’obsolescència, mal estat 
del document, i es comprova si el llibre està duplicat als dos espais. 
 

 
 

La distribució del fons per temes de totes dos espais junts queda una mica 
desdibuixada per l’efecte dels llibres duplicats: en general, el fons de ficció 
(novel·la i infantils) està sobredimensionat i el de no ficció (adults) per 
sota dels estàndards. Per fer una bona anàlisi del fons serà millor esperar 
a tenir la biblioteca unificada, després d’haver fet esporga dels duplicats. 
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El fet de no disposar de secció audiovisual (DVD+CD) pròpiament fa que 
els percentatges siguin molt menors al que pertocaria: un 12%. 
 
Aquest any hem tingut una aportació extraordinària a l’adquisició de fons 
de la biblioteca: el grup d’empreses amigues de la Setmana del llibre en 
català obsequia algunes 
biblioteques amb 500€ per comprar 
llibres als estands de la Setmana. 
Concretament el grup BBVA i la 
Fundació Antigues Caixes Catalanes 
han decidit que la Biblioteca de 
Manlleu sigui una de les 
biblioteques obsequiades, 
juntament amb les biblioteques de 
Sabadell i Terrassa. La cap de l’Àrea 
de Serveis Personals de 
l’Ajuntament de Manlleu, Betlem Parés, i la directora de la Biblioteca van 
anar a Barcelona a l’acte d’entrega de l’obsequi i a comprar els llibres. El 
lot de llibres va arribar un mes després a la biblioteca catalogat per la 
GSB. La biblioteca va exposar tots els llibres comprats, que portaven un 
adhesiu identificatiu. També es van fer notes de premsa i intervencions a 
la ràdio per donar a conèixer aquesta donació. Agraïm a les entitats que 
han fet aquest obsequi que hagin pensat en la Biblioteca de Manlleu. 
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4. Serveis i programes2 
 

 
4.1 Dades dels usuaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Biblioteca Municipal de Manlleu  
 2010 2011 2012 2013 +%4 
Usuaris inscrits (carnets) 6635 7034 7400 7461 +0,82 
Nous carnets 512 422 336 329 -2,08 
Visites 37822 37138 35923 35368 -1,54 

 

 
 

Mitjanes diàries d’usuaris  
Biblioteca Municipal 

 2012 2013 
Visites 138 135 
Nous carnets 1,2 1,18 

 
Ens preocupa la baixada continuada de nous carnets: tot i els esforços en 
fer activitats de difusió i oferiment de serveis, la població no té massa 
                                                 
2 Vegeu més gràfiques i dades complementàries a l’Annex. 
3 Les xifres de visites a la Biblioteca són estimatives.  
4 El percentatge correspon a la variació de 2013 respecte a 2012. 

Espai Bisbe Morgades 
 2010 2011 2012 2013 
Usuaris inscrits (carnets) 5306 5673 5980 6074 
Nous carnets 461 362 307 291 
Visites3 30135 29.666 28358 28012 

Espai Mossèn Blancafort 
 2010 2011 2012 2013 
Usuaris inscrits (carnets) 1329 1391 1420 1387 
Nous carnets 51 60 29 38 
Visites1 7687 7472 7565 7356 
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Quins usuaris tenim?: 
• Espai Mossèn 
Blancafort: 61% 
infants i joves. 

• Espai Bisbe Morgades: 
més diversificat, 44% 
infants i joves. 

Creix el grup d’adults 
entre 40 i 64 anys: 
efecte de la crisi? 
 

necessitat de fer-se usuària de la 
Biblioteca. Continuem pensant que la 
situació dels equipaments de la Biblioteca 
no hi ajuda, però potser cal adaptar-se 
encara més a les necessitats reals de les 
persones.  
 
Per nacionalitat, a l’Espai Bisbe Morgades 
hi ha un 24,7% d’usuaris estrangers (es 
manté), mentre que a l’Espai Mossèn 
Blancafort, els estrangers són un 21,63% 
(creix un punt). En conjunt dos punts per sobre del percentatge 
d’estrangers del padró.  
 
 

4.2 Préstec 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 No disposem de dades anteriors a 2012. Els resultats són estimatius. 
6 El percentatge correspon a la variació de 2013 respecte a 2012. 

Espai Bisbe Morgades 
 2010 2011 2012 2013 
Préstecs (Documents) 21990 21422 20549 21229 
Usos de préstec (Usuaris)5   10040 8772 
Préstecs interbibliotecaris. Rebuts 1348 1668 1486 1299 
Prétects interbibliotecaris. Deixats 547 635 675 565 

Espai Mossèn Blancafort 
 2010 2011 2012 2013 
Préstecs (Documents) 5573 5415 5489 5544 
Usos de préstec (Usuaris)5   2245 2247 
Préstecs interbibliotecaris. Rebuts 260 188 218 265 
Préstecs interbibliotecaris. Deixats 443 612 577 567 

Total Biblioteca Municipal Manlleu 
 2010 2011 2012 2013 %6 
Préstecs (Documents) 27563 26837 26038 26773 +2,82 
Usos de préstec (Usuaris)5   12285 11019 -10,30 
P. interbibliotecaris. Rebuts 1608 1856 1704 1564 -8,21 
P. interbibliotecaris. Deixats 990 1247 1252 1132 -9,58 

Mitjana diària de préstec 
Biblioteca Municipal 

 2012 2013 
Préstecs (Documents) 100 102,1 
Usos de préstec (Usuaris) 47 42 
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Hem deixat 25  lots 
de llibres a escoles i 
entitats: en total 863 
documents per a 
usos educatius 
 

Què surt més en préstec?: 
1. Novel·les (6340 docs.) 
2. Contes 0-6 anys (4544) 
3. Coneixements infantils (1408) 
4. Contes 7-10 anys (1263) 
5. Contes 11-13 anys (1247) 
6. Llibres per aprendre idiomes 

(1245) 
7. Novel·les juvenils (1090) 
8. Ciències aplicades (Medicina, 

cuina,màrqueting, etc.) 
(1040) 

... 
 

El préstec de documents ha augmentat mentre que han baixat els usuaris 
que l’han fet servir. Aquest augment de documents pot ser causat perquè 
enguany també s’han comptabilitzat les renovacions de documents que els 
usuaris fan a través d’Internet (1.129), un servei en creixement. 
Malauradament s’han fet 1.266 usos menys i això ens preocupa. En 
general les biblioteques han notat aquest any una baixada de préstec: 
Manlleu també.  
   
La biblioteca proporciona préstec a domicili per a persones amb mobilitat 
reduïda: en aquests moments només el sol·licita una persona 
habitualment.  
 
El préstec interbibliotecari continua decreixent fruit en part a l’encariment 
del servei (ha passat d’1,20 a 1,50€) i de la restricció de peticions per a ús 
intern de la biblioteca. Part important d’aquest préstec correspon al 
documents (490) que ens deixem entre les dues biblioteques de Manlleu. 
Concretant, l’espai Bisbe Morgades ha demanat al Mossèn Blancafort 388 
documents, i a la inversa, 102: l’espai Mossèn Blancafort és el “graner de 
llibres” de l’espai Bisbe Morgades. 
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4.276 persones han 
connectat a Internet 
des de la Biblioteca 
 

4.3 Accés a Internet i ofimàtica 
 
 

Espai Bisbe Morgades 
 2010 2011 2012 2013 
Ús d'Internet i ofimàtica 4065 4780 3186 2688 
Wifi Manlleu Connecta - 4372 4833 842 

 
Espai Mossèn Blancafort 

 2010 2011 2012 2013 
Ús d'Internet i ofimàtica 970 825 860 738 
Wifi Manlleu Connecta - 2179 2731 8 

 
Total Biblioteca Municipal de Manlleu 

 2010 2011 2012 2013 %7 
Ús d'Internet i ofimàtica 5035 5605 4046 3426 -15,32 
Wifi Manlleu Connecta - 6551 7564 850 -88,76 

 
Mitjana diària del servei d’Internet 

Biblioteca Municipal 
 2012 2013 
Ús d’Internet (persones) 15 13,1 
Wifi Manlleu Connecta 30 3 

 
L’ús del servei es concentra en dos tipus d’usuaris: 
infants i homes de 25-45 anys, sobretot de 
procedència estrangera. Continuem notant una 
masculinització d’aquest servei. L’ús ha baixat: el 
fet de disposar només de dos ordinadors públics a 
cada espai i que sovint estiguin plens crea un efecte dissuasiu per a 
possibles usuaris, que no sempre volen utilitzar l’eina de reserva per a 
altres hores que finalment queden buides.  
 
La Biblioteca Municipal de Manlleu disposa des d’abril de 2008 d’un servei 
de wifi municipal: Manlleuconnecta. El 15 de novembre de 2012, per 
múltiples problemes de comportament d’alguns usuaris joves del servei, 
es va decidir suprimir temporalment el servei. Durant tot el 2013 només 
s’ha deixat connectar als matins a l’Espai Bisbe Morgades i en algun cas 
concret. A l’espai Mossèn Blancafort no s’ha connectat. Per aquest motiu 
no es pot comptabilitzar el servei de forma comparativa. 

    

 
 
 

                                                 
7El percentatge correspon a la variació de 2013 respecte a 2012. 
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• Es reuneix l’últim 
dimecres de cada 
mes, obert a tot tipus 
de lectors. 

• Hi assisteixen una 
mitjana de 22 
persones per sessió. 

• Tant es llegeixen 
clàssics com obres 
contemporànies. 

4.4 Activitats de foment de la lectura i la 
cultura8 
 
4.4.1 Clubs de lectura 
 

Nombre de sessions Assistents 
16 538 

 
4.4.1.1 Club de lectura de narrativa (10 sessions, 236 assitents). 
 
Les sessions estan conduïdes per personal de la 
biblioteca i per la voluntària Anna Piella.  
 
Enguany el club ha rebut la visita de Josefa 
Contijoch (gràcies al suport de la Institució de 
les lletres catalanes), ha participat en dos clubs 
de lectura comarcals (a la Biblioteca Joan Triadú 
de Vic): al maig, al Club del llibre (organitzat 
per la Gerència de Serveis de Biblioteques), amb 
la visita d’Alicia Gimenez-Bartlett, i a l’octubre 
amb el club de lectura de Salut mental, que 
aquest any ha tractat el tema de les obsessions, amb la lectura del llibre 
T’estimo Marta d’Isabel-Clara Simó. 

 
S’han organitzat dues sortides literàries, una a Olot a l’entorn de l’obra La 
Punyalada de Marià Vayreda, amb visita al museu d’Olot i excursió per 
paratges de la ciutat amb el guiatge del nét de l’autor; l’altra, a la trobada 
de clubs de lectura organitzada per la GSB a l’Auditori de Sant Cugat del 
Vallès, per anar a veure l’obra Adreça desconeguda, de Katherine K. 
Taylor, interpretada per Lluís Homar i Eduard Fernández. 
 
El club de lectura de Manlleu es va iniciar al març de 2006. 
 
 

                                                 
8 Vegeu el quadre resum i el detall d’activitats a l’Annex. 
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• Es fa a la sala d’actes 
de l’Hospital. 

• S’utilitzen llibres 
adaptats a la LF. 

• Es fa lectura en veu 
alta per part dels 
usuaris, amb micròfon 
i acompanyat 
d’imatges projectades. 

• Cada voluntari ajuda 
dos aprenents, durant 
10 sessions d’una 
hora, d’abril a juny.  
� Alguns voluntaris 

han continuat pel 
seu compte el 
suport amb 
l’alumne: s’han 
creat vincles 
personals. 

4.4.1.2 Club de lectura fàcil a l’Hospital de dia de l’Hospital Sant 
Jaume de Manlleu. (6 sessions, 302 assistents) 

 
Aquest club està organitzat conjuntament per la 
Biblioteca i l’Hospital de Dia. Hi participen cada 
vegada unes 40-50 persones. El club, el 
condueix la directora de la biblioteca, la 
responsable de l’Hospital de dia i una voluntària, 
Isabel Serra.  
 
Aquest any hem llegit 5 llibres. Per raons de 
coordinació d’agenda i de disponibilitat de la 
sala d’actes 
s’han fet la 

meitat de sessions que l’any anterior. S’ha 
programat una sessió especial de lectura 
oberta a tot el públic dins de la Setmana 
de la Gent Gran, a l’octubre. 

 
El club va començar a fer-se l’any 2005, i 
té per objectiu principal fer una activitat 
cultural com a teràpia ocupacional dels 
avis i àvies de l’Hospital. 
 
 
4.4.2. Voluntariat de lectura 
 

 

L’any 2011 es va iniciar aquest projecte conjuntament amb l’Oficina de 
Català de Manlleu del Centre de 
Normalització Lingüística. Es tracta d’un 
grup de voluntaris de lectura que han donat 
suport a alumnes de català que 
necessitaven un reforç individualitzat de 
lectura en veu alta. Aquest projecte neix 
dins del marc del Conveni de col·laboració 
per al voluntariat cultural, que es va signar 

a Vic el 9 de 
desembre de 
2010, d’abast 
comarcal. 9 
voluntàries han ajudat 17 persones 
estrangeres de nivell bàsic de català a 
millorar la lectura. El 9 d’abril es va convocar 
totes les voluntàries a una reunió per donar 
pautes comunes de treball. S’han fet servir 
els materials didàctics preparats per la UVIC 

Voluntaris Aprenents 
9 17 
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L’Ajuntament té signat 
un conveni amb 
Òmnium Cultural per 
fer activitats sobre la 
cultura catalana i solen 
fer-se a la Biblioteca 

La xifra 
d’assistents no 
para de créixer: 
2013, 209 
persones més 
que a 2012 

i llibres de Lectura Fàcil de la Biblioteca de Manlleu. L’experiència ha estat 
bona per a totes dues bandes i les dues institucions que l’hem propiciat 
(Oficina de Català i Biblioteca) considerem que entra de ple en els nostres 
objectius de foment de la lectura i millora de la competència lingüística.  

 

4.4.3 Conferències 
 
 
 

S’han fet dues conferències conjuntament 
amb Òmnium Cultural, dues menys que 
l’any passat (una tercera conferència 
d’Òmnium s’ha 
fet fora de la 
Biblioteca). 
Enguany no s’ha 

triat una temàtica concreta, una ha estat sobre 
música, a càrrec del musicòleg Jaume Ayats i 
l’altre s’ha centrat en la figura del manlleuenc 
Joan J. Guillén, i tota la seva obra 
escenogràfica.  
La tercera conferència ha anat a càrrec d’un grup d’estudiants de 4rt 
d’ESO de La Salle, i és el resultat d’un projecte d’aprenentatge servei 
(APS) que ha durat uns mesos. Els alumnes han explicat diverses formes 
de viatjar, en un intent de fer una activitat del gust del públic jove. Molts 
dels assistents van ser alumnes i professors del centre. El projecte d’APS 
s’explica a l’apartat d’Activitats i projectes de foment de la lectura a les 
escoles i per a joves. 
 
 
4.4.4 Hora del conte 
 

Nombre de sessions Assistents 
9 864 

 
L’hora del conte a la Biblioteca es fa sempre a 
l’Espai Bisbe Morgades, aquest any a la sala annexa 
de la biblioteca, que té més capacitat. Destaquem 
especialment la presentació del llibre de l’editorial 
Vabau, La girafa camacurta, amb una assistència 
excepcional de 187 persones.  Hem tornat a 
col·laborar també en els actes del Dia Internacional de la Salut Mental 
juntament amb totes les biblioteques d’Osona programant una sessió de 
contes dedicada a les obsessions tema escollit aquest any per la Fundació 
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona). També s’ha programat una sessió 
de contes per donar a conèixer la malaltia de l’anèmia de Fanconi, a càrrec 
de Xènia i Emma Cid (Ass. Esp. d’Anèmia de Fanconi). 

Nombre de sessions Assistents 
3 130 
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S’ha rebut 
patrocini de la 
Fundació Girbau i 
col·laboració per 
part de Vabau, 
Diverta i Emma i 
Xènia Cid, a 
canvi de poder 
vendre llibres. 

• El canvi de 
format ha aportat 
molt més 
dinamisme i 
repercussió entre 
les escoles de 
Manlleu. 

• Ha augmentat la 
mitjana de llibres 
canviats per dia. 

 
La Biblioteca ha continuat col·laborant també 

en l’organització de 
dues activitats 
paral·leles a l’hora del 
conte: l’Espai del 
conte, de l’Escola 
Bressol Els Picarols, 
deixant contes 
temàtics per als pares 
i infants que assisteixen a les sessions que 
organitzen, i també a l’activitat Històries cuinades 

al Mercat Municipal, organitzada per l’Oficina de Promoció Econòmica 
(OPE) i que ha acabat al juny.  
 
 
4.4.5 Intercanvi de llibres als barris (7a. edició) 
 

Nombre de sessions 
(parades) 

Intercanvis fets Participants a les 
activitats 

2 441 524 

Aquest any ha canviat completament el format de l’activitat: amb el 
consens de les Associacions de Veïns, s’ha passat d’anar a tots els barris a 
només dos, que seran alternatius cada any. Ara l’Intercanvi es fa al 
setembre-octubre per intentar “evitar” les pluges de primavera (24-27 de 
setembre; del 30 de setembre al 3 d’octubre). Cada parada passa de dos 
dies a quatre. I s’han afegit tres activitats complementàries a l’Intercanvi:
  

• Narracions de contes a càrrec de 
voluntaris de les associacions de veïns i 
veïnes, amb una assistència de 65 
persones 

• El joc “Coneix el teu barri” (situar alguns 
edificis singulars del barri amb uns imans 
sobre una fotografia del barri on érem) en 
el que han participat 72 persones 

• Concursos de dibuix (“Què passa al teu 
barri”) i de microrelats (“Històries del teu 

barri”) en els que s'ha presentat 284 
dibuixos d’alumnes de primària i 103 
microrelats (joves i adults), amb la 
col·laboració dels centres educatius de 
Manlleu. La regidora de Participació 
ciutadana, M. Carme Valls, va entregar 
els premis el dia 30 d’octubre 
(guanyadors dibuix: Ruben Tangarife 
Carpio, Ariadna Tió Serrat, Laura 
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• Algunes de les 
exposicions es 
fan alhora a totes 
dos espais de la 
Biblioteca. 

• Els temes triats 
tenen a veure 
amb l’actualitat i 
les activitats que 
s’organitzen. 

Maneja Barniol; guanyadors microrelats: Eloi Ros Martínez, Ivet 
Zwatrzko Pou, Arola Cumeras Bantulà). 

 
També aquest any s’ha rebut el suport tècnic de la regidoria de 
Participació ciutadana, fet que ha permès implementar els concursos als 
centres educatius. 
 
En resum 8 dies de parada d’intercanvi que aquest any ha passat pel barri 
de Baix Vila (Pl. Fra Bernadí) i el de Vilamirosa (Placeta). El nombre 
d’intercanvis ha passat de 514 (2012) en 12 dies de parada a 441 en 8 
dies. Tot i que el total baixa, la mitjana de llibres intercanviats per dia 
puja: 55 (2013), 43 (2012). 
 
4.4.6 Presentacions de llibres d’autors locals 
 
 
 
La Biblioteca de Manlleu sempre es posa a 
disposició dels autors locals per presentar les 
seves obres. Aquest any han estat dos llibres 
ben diferents, un de cuina, Garbell de 
receptes, a càrrec de Pilar Prat, i un de sants, 
Sants catalans tradicionals, a càrrec del nostre 
company Joan Arimany. Tots dos actes ben 
concorreguts. 
 
4.4.7 Exposicions 
 

Nombre 
d’exposicions 

23 
 
La Biblioteca sol preparar petites exposicions 
temàtiques que en algun cas han anat 
acompanyades d’una guia de lectura.  

 
A més d’aquestes 
exposicions s’han 
fet les habituals 
exposicions de 
novetats. Sempre 
que es fa alguna 

conferència 
s’acompanya amb una selecció de llibres del 
tema tractat, així fem divulgació del nostre 

fons bibliogràfic.  
Destaquem l’exposició de tots els llibres donats a la Biblioteca per part de 
l’Associació Animalista de Manlleu: un recull de llibres i documents sobre 

Nombre de sessions Assistents 
2 132 
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Consultable a: 
http://carrersdema
nlleu.blogspot.com.
es/ 
 

Hi han participat 
totes les escoles de 
Manlleu 
 

el maltractament dels animals, el veganisme, els drets dels animals, etc. 
L’exposició es va inaugurar l’11 de juliol, amb l’assistència de diversos 
membres de l’entitat.  
 
4.4.8 Altres 
 
 
 

• Presentació del Blog dels carrers de Manlleu, una tasca impulsada 
per la Biblioteca amb la col·laboració 
voluntària de Bernat Prat Vinyes. Durant 
més d’un any s’ha recollit informació de 
tots els carrers de la ciutat i s’ha 
acompanyat amb fotografies, curiositats, 
localització al mapa, etc. És una eina 
amb un objectiu didàctic molt clar. La presentació es va 
acompanyar d’una conferència de l’arquitecte manlleuenc Miquel 
Surinyach, “Els antecedents urbanístics de Manlleu”. 

• Festa de l’esport: parada de llibres d’esports a la plaça Fra 

Bernadí per fer difusió del fons d’aquesta temàtica. 
• Concert de Nadal dels alumnes de l’Escola Casals-Gràcia, a l’espai 

Mossèn Blancafort. 
 
4.5 Activitats i projectes de foment de la lectura a 
les escoles i per a joves. 
 
4.5.1 Taller de poesia (7a edició) 
 

Nombre de sessions Assistents 
10 240 

 
Aquest taller té per objectiu apropar el gènere poètic a alumnes de 5è o 
6è de primària. Es tracta d’un taller d’interpretació 
poètica impartit per Joan Roura, actor, que ensenya 
com s’ha de dir en veu alta un text poètic. 
L’activitat es porta a terme durant el primer 
trimestre de l’any. Es fa des del curs 2006-07. 
 

Nombre de sessions Assistents 
3 230 
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Canvis al curs 2013-2014:  
• Es recomana un llibre 
menys: la sessió queda més 
esponjada. 

• La primera visita es fa a la 
Biblioteca: al novembre tots 
els cursos han passat pels 
dos espais per reforçar el 
vincle amb la Biblioteca. 

• S’ha ajustat el pressupost. 
 

Aquest any, després d’una revisió del model de taller, s’ha incorporat una 
maleta de llibres de poesia que volta per les 
escoles, amb tots els llibres recomanats al 
dossier que entreguem a cada centre. Es vol 
fer més evident la relació de la biblioteca i 
els llibres amb el taller, que semblava que 
quedava una mica diluïda. Les maletes s’han 
deixat durant quinze dies: creiem que el 
recurs és bo però que manca més ús en els 
centres. 

 
També, amb la intenció de fer el taller més personalitzat, s’ha deixat 
escollir als alumnes el poema que es treballa al taller entre 5 opcions: 
s’han decantat per poemes de Ricard Bonmatí, Miquel Desclot i Miquel 
Martí i Pol. 
 
S’ha parlat amb els centres educatius de fer algun tipus d’activitat de final 
de taller però s’ha descartat per excés d’oferta d’activitats. 
 
4.5.2 Serpent de llibres 
 

Nombre de sessions Assistents 
33 920 

 
Llibres prestats 

2013 
185 

 
Activitat dirigida al foment de la lectura en 
alumnes de 1r i 2n d’ESO que es va iniciar al 
curs 2010-2011 amb la col·laboració dels 
professors i equips directius del centres de 

secundària 
de Manlleu. 
Objectiu: 
millorar el 
coneixement 
que tenen els nois i noies de la 
literatura juvenil i intentar que 
adquireixin uns hàbits lectors. 
L’activitat compta amb el suport d’una 
narradora de contes, contractada per la 
Biblioteca, i ha consistit en fer 2 visites 
a cada classe explicant inicis de 

diferents llibres seleccionats per a cada nivell que proposem: 4 novel·les, 
1 còmic i 1 poema. A la visita següent es comenten una mica els llibres i 
es fan noves propostes. Tota la informació sobre els llibres que es 
proposen es penja al blog de l’activitat  consultable a 
http://serpentdellibres.blogspot.com/, que dóna la possibilitat als joves 
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Lídia Ballesteros Crosas va 
ser la guanyadora del 
concurs 

 
 

d’interactuar votant els llibres que els han agradat més, llegint resums 
dels llibres, donant opinions, etc. L’activitat ha arribat al curs 2012-2013 a 
470 alumnes i al 2013-2014 a 450. Hi han participat 4 centres de 
secundària. 
 
A finals de curs 2012-13 es va fer el 
sorteig d’un lector de llibres electrònics del 
concurs de recomanacions de llibres del 
Serpent, hi van participar 50 alumnes. 
 
Excepte a l’Institut Antoni Pous que tenen 
biblioteca escolar (i que fan molta difusió 
interna), els llibres es deixen des dels dos 
espais de la Biblioteca. Se’ns fa força 
difícil poder demostrar estadísticament si 
augmenta la lectura en aquestes franges 
d’edat (12-14 anys) perquè no podem 
explotar el programa d’estadístiques de 
préstec d’usuaris per edats concretes i perquè estem treballant amb llibres 
que pertanyen a altres biblioteques. Tinguem en compte també que com 
que anem per cursos escolars, els resultats corresponen a dos anys 
naturals diferents. Hem anat anotant els préstecs dels llibres que hem 
recomanat a la campanya utilitzant sistemes manuals i constatem: 
 

Préstecs des dels centres educatius 79 
 

Curs 2010-2011  
 

Préstecs des de la Biblioteca No 
disposem 
de resultats 

TOTAL 
79 

Préstecs des de l’IES Antoni Pous 78 
 

Curs 2011-2012 

Préstecs des de la Biblioteca 45 

TOTAL 
123 

Préstecs des de l’IES Antoni Pous 97 Curs 2012-2013  
Préstecs des de la Biblioteca 88 

TOTAL 
185 

 
Préstecs des de l’IES Antoni Pous 66 Curs 2013-2014 

 Préstecs des de la Biblioteca 136 
TOTAL 

202 
 
 
Els resultats mostren una tendència a l’alça de préstecs. En el curs 2013-
14 (avancem resultats de 2014) han baixat els llibres deixats des de 
l’Institut Antoni Pous: segurament hi ha diverses causes relacionades amb 
la composició de l’alumnat, però pensem que hi influeix la reducció de 
jornada de la professora que fa d’enllaç amb la Biblioteca.  
 
Els llibres recomanats que han tingut més èxit són les novel·les Per tretze 
raons, Divergent i Els jocs de la fam, totes elles novel·les mediàtiques, 
però també, El dia que Wendy va aprendre a volar, el còmic Coraline i 
Onada de calor (lectura fàcil).  
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Repercussió del projecte Serpent de llibres al 2013: 
• La Biblioteca va presentar –lo al Premi Teresa 

Rovira a la Innovació a les biblioteques públiques. 
No va ser triat guanyador, però va tenir més 
divulgació. 

• La GSB va triar aquesta experiència en la cloenda 
dels Cercles de comparació intermunicipal de la 
Diputació de Barcelona al desembre de 2013, amb 
la participació del regidor de Cultura, Àlex Garrido. 
 

De la relació establerta amb diversos joves que han participat al Serpent 
de llibre ha nascut un altre projecte de treball: el grup de Superlectors.  

 
 

 
4.5.3. Trobades amb infants i pares 
 

Nombre de sessions Assistents 
3 74 

 
La biblioteca ha preparat visites escolars dirigides a pares i alumnes, per 
potenciar el coneixement que tenen els pares dels nostres serveis i per 
fomentar la lectura entre els alumnes. S’han fet una visita a l’Espai Bisbe 
Morgades amb alumnes i pares de P4 de l’Escola Puig Agut, i una sessió a 
l’Escola Bressol Colors. 
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És un recurs pràctic 
i barat per parlar 
d’igualtat a través 
dels contes. 
 

4.5.4 Bosses de contes per treballar la igualtat de gènere 
(3a edició) 
 

Nombre de bosses 
servides 

Llibres que han 
circulat 

9 103 
 

Per tercer any la Biblioteca 
ha proporcionat a les 
escoles bressol i de 
primària la possibilitat de 
tenir bosses de contes 

classificats per nivells educatius per treballar la 
igualtat de gènere. Aquest any s’han preparat 5 
bosses per duplicat corresponents a cada nivell 
educatiu. S’han fet amb contes de la Biblioteca de 
Manlleu que apareixen a la Guia de contes per a la 
igualtat de gènere que es va publicar l’any 2010 
conjuntament amb el SIAD, i s’hi ha afegit algun 
conte nou. Els mestres reben una llista amb tots els 
contes que conté la bossa.  
 
Aquest any no han demanat tantes bosses: pensem que s’han ofert una 
mica tard (a mig març) i amb la proximitat de setmana santa algunes 
escoles no han utilitzat el servei. L’activitat s’ha fet coincidir amb els 
mesos de març i abril, per commemorar el Dia de les Dones.   
 
La Cooperativa Fil a l’agulla ha demanat també aquestes bosses en dues 
ocasions per mostrar-les en cursos que fan per a mestres, educadors, etc. 
sobre temes d’igualtat de gènere: ens comenten que troben molt 
interessant aquest recurs.  
 
4.5.5. Suport a la lectura d’aula 
 
La Biblioteca col·labora amb la tasca educativa preparant lots de llibres per 
fer lectura a l’aula, tant sigui en projectes de padrins de lectura (a l’Escola 
Puig Agut), com per l’hora de lectura (El Carme-Vedruna), així com en la 
recomanació de llibres per a pre-adolescents (Escola Puig Agut). 
 
Enguany, amb la incorporació a l’equip de la biblioteca de la mestra de 
l’Escola Bressol Colors hem iniciat una cistella de contes per als alumnes 
d’educació infantil d’aquest centre. Continuen, tot i que amb menor 
incidència els lots a l’Escola Bressol Picarols. 
 
Hem servit diversos lots de préstec de llibres relacionats amb aquest 
usos: estan detallats a l’Annex. Podem concloure que el suport que la 
biblioteca pública fa a les escoles cada vegada és més gran i que serveix 
per assegurar el bon funcionament dels projectes de lectura de centre. 
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Resultats de la creació del grup 
de Superlectors: 
• 20 nois i noies hi participen 
• Els llibres que ells han triat 

són els més llegits. 
• Alguns d’aquests joves van 

anar a presentar el projecte 
al programa l’Avió de Paper 
de Ràdio Manlleu i ara hi 
tenen una secció mensual 
fixa. 

• Els joves estan contents de 
participar en aquesta activitat 
i ha fet sorgir altres 
col·laboracions: dos 
d’aquests joves han demanat 
ser voluntaris de la biblioteca 
a l’estiu. 

 

Consultable a:  
http://www.clijcat.cat/
faristol/paginas/detall
_articles.php?recordI
D=288 
 

4.5.6 Grup de joves Superlectors 
 
Un dels objectius d’aquest 2013 va ser 
constituir un grup de joves que assessoressin 
en la compra de llibres juvenils de la 
biblioteca. La idea va sorgir d’un curs sobre 
literatura juvenil impartit al COBDC per 

Gemma Lluch, en el que 
s’apuntava la necessitat 
d’incloure els joves en 
l’organització interna de 
les activitats de la 
biblioteca, com una forma de fer-los sentir més 
interessats a participar-hi. Amb aquest objectiu, la 
Biblioteca va pensar en oferir un incentiu als nois i 
noies més lectors que coneixíem com a usuaris 
nostres i com a alumnes participants en el Serpent 
de llibres. Vàrem convocar una primera reunió el 5 
d’abril per explicar el projecte: proposem als joves 
que ens ajudin a comprar la novel·la juvenil a canvi 

de ser els primers de llegir els llibres triats. Una vegada llegits els llibres 
han d’enviar una petita ressenya que publiquem al Facebook, recomanant 
el llibre, i a més la Biblioteca enganxa al llibre triat una etiqueta del grup 
recomanant la seva lectura. 
 
Tot i pertànyer al mateix grup de 
Superlectors, s’han creat dos 
subgrups, un de 12 a 14 anys, i un de 
més de 15 anys: els interessos i el 
nivell lector era diferent i ens ha 
semblat més adequat. 
 
Durant l’any s’ha anat dues vegades a 
comprar llibres: a l’abril i al desembre.  
 
A vegades ha costat trobar dates de 
trobada que vagin bé a tots i s’ha 
hagut d’anar diversos dies seguits a la 
llibreria local. De cara a l’any 2014 
ens plantegem anar algun dia a 
llibreries de Vic, i d’estudiar la 
possibilitat de crear un grup de 
tertúlia literària jove. 

 
La tasca d’aquest grup ha despertat interès més 
enllà de Manlleu: un estudi recent de Pere Martí 
Bertran sobre la ràdio i els joves a la revista 
“Faristol” (abril 2014) esmenta el grup de 
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Consultable en 
streaming a:  
http://livestre.am/
4OK7B 
 

Algunes opinions dels alumnes assistents es 
poden llegir al Blog d’Història de La Salle: 
http://sompangea.blogspot.com.es/2013/10/e
xit-de-la-xerrada-com-viatgem-els-joves.html 
 

Resultats campanya: Llegir la 
forma més barata de viatjar. 
• Els alumnes han conegut com 

s’organitza una biblioteca. 
• Han pogut idear una 

campanya des de la visió 
jove. 

• El concurs va ser poc 
concorregut: només 6 
persones eren de d’interval 
d’edat triat. 

• La xerrada va anar molt bé 
gràcies a la participació de 
tota la classe d’alumnes de 
4rt d’ESO. 

• Errors: cloure la campanya 
durant una època no lectiva 
ha dificultat els resultats i 
l’acabament del projecte. 

• Encerts: s’ha pogut fer un 
projecte  molt complet, amb 
moltes col·laboracions. 

Superlectors, i aquest projecte juntament amb el del Serpent de llibres ha 
estat convidat a una sessió de la Jornada de 
foment de la lectura al Prat de Llobregat (març 
2014), centrada en els projectes de foment de la 
lectura juvenil.  
 
4.5.7 Grup d’aprenentatge-servei de 
La Salle: Projecte “Llegir, la forma més barata de viatjar” 
 
A través dels contactes que hem tingut amb l’escola La Salle ens vam 
assabentar que els alumnes de 4rt d’ESO, a l’assignatura de treball en 
equip FAIG havien de fer un projecte emmarcat en el sistema de treball 
d’aprenentatge-servei: el grup ha de fer un projecte real en col·laboració 
d’una entitat o institució. La biblioteca va oferir la possibilitat de fer una 
campanya publicitària per fer que els joves vinguin més a la biblioteca. El 
grup Titànium va ser l’encarregat d’estudiar les opcions per poder idear 
una campanya de publicitat dirigida a joves.  
 
Després d’aprendre bé com és el funcionament de la Biblioteca, llegir les 
memòries, i valorar els resultats estadístics dels últims anys, el grup va 
decidir buscar un tema atractiu per als joves: van triar els viatges. A partir 
d’aquí van idear una campanya de 
publicitat, amb la creació d’un cartell, 
d’un eslògan i una falca publicitària 
(amb la col·laboració de Ràdio 
Manlleu). Tota aquesta publicitat 
havia d’amplificar la participació en el 
concurs d’estiu: tots els joves entre 
12-20 anys que agafessin en préstec 
llibres de viatges obtindrien una 
butlleta per participar al sorteig d’un 
pack d’aventura ofert per l’Agència 
+Més viatges de Manlleu.  
 
Per tancar el projecte es va 
programar una xerrada a l’octubre 
perquè els mateixos joves 
expliquessin les seves experiències 
fent viatges, i així, donar idees de 
diverses formes de viatjar: viatges 
esportius, amb la família, d’estudis, 
etc.  
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Carta de serveis 
consultable a: 
http://www.biblio
tecamanlleu.cat/s
erveis/serveis-a-
les-escoles/ 
 

4.6 Activitats de formació 
 
4.6.1 Visites organitzades (adults) 
 

Nombre de sessions Assistents 
5 66 

 
Els grups que han visitat la biblioteca han tornat a baixar: a l’any 2012 
van ser 7 grups més nombrosos. Alguns d’aquests grups venen a la 
Biblioteca vinculats a programes de l’Ajuntament de Manlleu (Benvinguda, 
Tallers d’ocupació) i com que també han minvat per això no venen tant. 
Aquest any, però hem iniciat una col·laboració estable amb l’Escola 
d’Adults Martí i Pol de Manlleu que no hem comptabilitzat com a visita: a 
partir de l’octubre, el grup d’Instrumental 3 (uns 20 alumnes) ve cada 15 
dies els divendres a fer “treball de camp”: la professora prepara exercicis 
per resoldre a la biblioteca, com apuntar títols de diaris i revistes, buscar 
poemes, buscar contes tradicionals, etc. L’experiència és bona i es 
continuarà durant tot el curs. Aquesta relació ha impulsat també la 
demanda de lots de llibres de lectura fàcil per treballar a l’aula. 
 
4.6.2 Visites escolars i tallers de formació en habilitats 
bibliogràfiques 
 

Nombre de sessions Assistents 
25 624 

 
Les visites escolars baixen. Es concentren 
sobretot a segon 
cicle d’educació 
infantil i als primers 
cursos de primària: 
no acabem 
d’aconseguir que les 
escoles facin venir 
alumnes de cicles 

superiors. Hem de reforçar la informació de la nostra carta de serveis a les 
escoles: tot i que l’oferta no ha canviat substancialment, els centres no 
veuen la biblioteca com una oportunitat d’adquirir uns coneixements sobre 
cerca d’informació. 
 
 
4.7 Servei d’informació i consulta 
 
Cada dia la Biblioteca atén múltiples consultes. No fem un 
registre de les demandes però el que sí que podem assegurar és que 
aquest servei és el que realment dóna la dimensió humana de la nostra 
feina. Recomanem llibres a petits i grans, aconsellem llibres adaptats al 
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La prescripció de 
lectura és el servei 
més demanat. 
 

nivell de profunditat que ens demanen, derivem consultes a altres serveis 
si cal, etc. La biblioteca porta llibres d’un Espai a l’altre facilitant als lectors 

la seva lectura a tocar de casa.  
 
En els últims anys notem una davallada en la 
consulta d’obres de referència, i en general de 
tots els temes de cerca enciclopèdica: entenem 

que aquest tipus de consultes es fan sobretot a Internet des de casa i la 
gent ha deixat de venir a la biblioteca a fer-les. Durant els mesos d’estiu 
les consultes se centren en orientar i cercar documents per poder fer el 
treball de recerca de batxillerat i també en buscar guies de viatge per les 
vacances. 
 
La consulta de premsa i revistes ha baixat sobretot a causa de la davallada 
en la subscripció de títols. El fet d’oferir molt poca varietat en els títols fa 
que la consulta sigui menys atractiva. Tenim un públic fidel de lectura de 
diaris, sobretot gent gran, però en general és un fons poc visible. També 
cal dir que la disposició física d’aquest fons, sense secció especial en el cas 
de l’Espai Bisbe Morgades, encara ajuda més a fer més poc consultable el 
fons.  
 
4.8 Serveis virtuals 

 
La Biblioteca Municipal disposa d’un espai web i diversos blogs, 
concretament 7 (vegeu annex per tenir xifres d’ús detallades). Aquestes 
eines serveixen a la Biblioteca per difondre tot el seu contingut i activitat, i 
alhora, per tenir una via de contacte directe i bidireccional amb els 
usuaris.  
 

Visites als serveis virtuals de la Biblioteca Municipal 
www.bibliotecamanlleu.cat 4246 
Blogs diversos 6463 
TOTAL USOS WEB 10709 

 
 
L´ús de l’espai web de la Biblioteca continua baixant: 1.000 visites menys 
(5201 l’any 2012). Cal millorar l’espai i els continguts: en aquesta direcció 
al setembre iniciem contactes amb l’informàtic Àlex Miras per fer els 
canvis necessaris. Com que disposem d’un pressupost petit concentrem 
els canvis en canviar la plantilla base de Wordpress, fer que la pàgina sigui 
responsiva per poder-se utilitzar des de qualsevol dispositiu mòbil, i posar 
a l’inici del web els continguts més requerits pels usuaris (horaris, 
novetats, etc.). Els canvis no es fan efectius fins al 2014 perquè l’encàrrec 
es fa a finals d’any. 
 
Pel que fa als blogs, entre el 2012 i el 2013 s’han eliminat 2 blogs, el Blog 
Jove i el del Biblioriu, per baix ús i perquè ja no fa l’activitat d’estiu. La 
resta de blocs estan vinculats sobretot a temes d’àmbit local. Els blogs 
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El Fons Fotogràfic 
Carles Molist és 
consultable a: 
http://mdc.cbuc.cat/
cdm/landingpage/coll
ection/CarlesMolist

 

més utilitzats són l’Escriny, d’autors locals i aquest any puja amb força el 
blog dels Carrers de Manlleu, que es va presentar en públic el maig de 
2013 després de mesos de treball en col·laboració amb Bernat Prat Viñes, 
investigador local. 
 
La Biblioteca Municipal de Manlleu disposa també d’un perfil a Facebook 
des de setembre de 2010. A finals de 2012 es va fer el pas de perfil a 
pàgina institucional. A finals de 2013 la pàgina comptava amb 212 
“M’agrada”, i s’han publicat 141 posts. 
 
En el moment que la Biblioteca tingui el nou espai web replantejarem tota 
la política de comunicació de la Biblioteca, incorporant segurament un 
compte a Twitter i editant un butlletí electrònic per mantenir els nostres 
usuaris més informats. 
 
4.8.1 Biblioteca digital Fedàncius 
 
Després dels diversos intents de fer funcionar el programari Greenstone 
per a la biblioteca digital Fedàncius, finalment hem decidit treballar en 
l’entorn de la Memòria Digital de Catalunya 
per poder fer públics els nostres fons digitals. 
Al 2012 hi vam ingressar unes 18.000 
fotografies del Fons Fotogràfic Carles Molist, 
fons que a l’estiu de 2013 ha passat a ser 
gestionat de forma íntegra per la Biblioteca 
Municipal, i no per l’Arxiu Municipal com fins a 
aquest moment.  
 
Durant l’últim trimestre de 2013 s’ha intentat 
organitzar un acte de presentació del Fons 
Carles Molist, però no ha estat possible per 
dificultats en coordinar agendes de les 
persones que hi havien de participar. L’acte s’ha ajornat fins al 2014, i 
mentrestant s’ha procedit a eliminar errors i fotografies borroses del fons, 
així com a modificar els camps on s’indica la ubicació i gestió del fons. Són 
tasques laborioses, complexes i  que requereixen coneixements molt 
concrets de catalogació i gestió documental. El ritme de treball és lent per 
la manca de més personal especialitzat.  En el futur estudiarem la 
possibilitat d’incorporar més fons digitals a la MDC: fotografies antigues, 
treballs en PDF, buidats locals de premsa, etc.  
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5. Relacions amb entitats i institucions 
 
La Biblioteca mantén contactes amb diverses entitats i institucions per tal 
de portar a terme activitats de forma conjunta, o senzillament per 
compartir informació.  Distingirem dos grups de relació tenint en compte si 
es tracta de compartir projectes de treball continuats o bé 
puntuals. 
 

5.1 Treball transversal continuat 
 
• Àrea de Serveis Personals (Aj. Manlleu): la Biblioteca 

participa en les reunions setmanals dels dijous de tot l’equip de l’Àrea. 
Aquesta Àrea aglutina els serveis de Cultura, Esports, Jovent i 
Participació. Ens permet fer un bon treball de coordinació. Puntualment 
fem reunions de coordinació amb els tècnics de cada àrea: Educació, 
Participació, etc. 

• Biblioteques d’Osona: en aquest any 2013 s’han fet 4 reunions 
comarcals que permeten estar al dia dels projectes de les biblioteques 
veïnes i organitzar activitats comunes com el club de lectura i l’hora del 
conte del Dia Mundial de la Salut Mental. A l’octubre ens visita la Cap 
del Servei de Biblioteques, Marta Cano. 

• Departament d’Adquisicions de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques: la directora de la Biblioteca col·labora amb el Servei de 
Biblioteques en la selecció dels títols que es compren per als lots que 
envien a totes les biblioteques de la Xarxa. Aquesta col·laboració 
implica 9 viatges a Barcelona durant l’any 2013 i comporta un major 
coneixement bibliogràfic del fons de les biblioteques i un major 
contacte amb el Servei de Biblioteques. 

• Grup de treball de multiculturalitat: 7 reunions. Grup format per 
les directores de les biblioteques de Canovelles, Barcelona-Sant Pau 
/Santa Creu, Sant Adrià-La Mina, Sabadell-Nord, Terrassa-Districte V, 
L’Hospitalet-La Florida, Manlleu i la cap de cooperació bibliotecària de 
la GSB. L’objectiu és la redacció d’un document pràctic d’ajuda a les 
biblioteques multiculturals. 

• SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) (Aj. Manlleu): 
dues o tres vegades a l’any, pels voltants del 8 de març i del 25 de 
novembre, diversos serveis municipals es reuneixen per preparar els 
actes per commemorar aquestes dates. Amb la incorporació de la nova 
tècnica del SIAD, Belén Herrero, s’inicia una acció: recomanació 
mensual d’un llibre que posa en valor el paper de les dones. També 
ens passen informació actualitzada del contingut de la biblioteca 
interna del SIAD. 

• Taula de Formació i aprenentatge de persones adultes (Taula 
2). 4 reunions. La Biblioteca hi exposa els projectes relacionats amb la 
formació d’adults i es coordina amb les altres institucions participants: 
Escola d’Adults, Oficina de català, Serveis personals (Educació, etc.), 
OPE, Serveis socials, etc.  
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• Durant tot l’any la Biblioteca demana assessorament  a diversos 
departaments de l’Ajuntament i de la GSB: El Canal (Punt Tic 
Manlleu), Oficina de català, Àrea de comunicació de l’Ajuntament, 
Unitat SIGB (sistema infomàtic GSB). 

• Alhora, la Biblioteca assessora altres biblioteques, etc.  en projectes 
que fem i volen ser implantats fora: Serpent de llibres, bosses de 
contes per a la igualtat, Taller de valor social a les biblioteques, etc. 

 

Més de 35 
contactes per 
poder portar a 
terme projectes 
en col·laboració  

• Taula de Formació d’infants i adolescents (Taula 1). 5 reunions. 
La Biblioteca hi ha participat per col·laborar en la detecció de 
problemàtiques i necessitats d’aquest col·lectiu. 

 
 

5.2 Relacions amb entitats, institucions, 
departaments, etc., per a projectes 
concrets. 
 
• AFADIP: ens demanem fer una guia de lectura 

sobre Salvador Espriu amb motiu de la conferència 
de Joan Brugués. 

• Associació PIC (Participació, Imaginació i 
Creació). Aquesta associació coordina les 
activitats culturals de la setmana de Sant Jordi 
amb la qual ens coordinem per programar els actes 
de la Biblioteca.  

• Associacions de veïns i veïnes de Manlleu: Intercanvi de llibres als 
barris. Enguany s’ha celebrat la 7a edició.  

• Catalunya Caixa: després del tancament d’una de les oficines de 
l’entitat ens obsequien amb uns llibres de regal als clients que repartim 
entre algunes biblioteques de la xarxa. 

• CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya): 
Consultes d’ús del progamari de la Memòria Digital de Catalunya. 
Assistència a la Jornada de Programes bibliotecaris cooperatius, nous 
desenvolupaments i nous serveis: presentació de novetats del CBUC. 

• CAP Manlleu: reunió de coordinació per millorar la presència dels 
cartells de novetats de llibres que pengem a les seves dependències. 

• CEIP Pompeu Fabra: demanen a la directora de la biblioteca que 
participi explicant contes a la marató de contes de l’escola amb motiu 
de la diada de Sant Jordi. Expliquem contes a 3r i 4rt de primària. 24 
d’abril. 

• CEIP Puig Agut: projecte de padrins de lectura i de lectura a l’aula. 
• Centres de secundària de Manlleu: Institut Antoni Pous, Escola La 

Salle, Escola Casals-Gràcia, per l’activitat Serpent de llibres. Els 
convoquem a una reunió el dia 9 d’octubre, per demanar més 
implicació dels centres. 
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• Colla grallera i gegantera de Manlleu: demanen a la Biblioteca que 
faci el pergamí que porta el gegant Jordi, commemorant els 90 anys 
dels gegants de Manlleu. 

• Cooperativa Filalagulla: ens demanen en dues ocasions les Bosses 
de contes per treballar la igualtat de gènere per a cursos que 
imparteixen. 

• Diverta: venen a explicar i presentar el conte Moxi i Toxi, a canvi de 
poder vendre contes (empresa de Manlleu). 

• Escola Bressol Colors: iniciem cistella de contes mensual a partir de 
• Escola Bressol Els Picarols: activitat Espai de Contes. 
• Escola d’Adults Martí i Pol: un grup d’alumnes d’Instrumental 3 

venen a la biblioteca cada quinze dies des d’octubre per fer treball de 
cerca d’informació.  

• Escola La Salle: projecte d’aprenentatge-servei de l’assignatura de 
Faig. Reunions amb el tutor del treball i els alumnes. A finals d’any ja 
hem tingut noves reunions per parlar del nou projecte d’aprenentatge-
servei per al curs 2013-14: presentem als alumnes la proposta de fer 
una Ruta literària de Manlleu. També hi hem mantingut contactes amb 
les professores de llengua per coordinar aspectes del Serpent de llibres 
i de possibles visites escolars a la biblioteca.  

• Escoles de primària de Manlleu: per projectes com el Taller de 
Poesia, l’Intercanvi de llibres als barris, etc. 

• Hospital de Dia de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Club de 
lectura fàcil. Cada mes programem lectures per als residents i usuaris 
de l’Hospital Sant Jaume i l’Hospital de Dia. 

• Fundació Girbau: han patrocinat l’Hora del conte dedicada a la Salut 
Mental. Patrocini a nivell comarcal. 

• Idea’t: la Biblioteca ha participat en la comissió organitzadora de 
l’activitat cultural de Nadal de Manlleu, aportant informació, idees, i 
col·laboració. Aquest any, com que s’ha organitzat una mostra de 
llibres gastronòmics, la Biblioteca ha facilitat una llista d’editorials que 
tenen fons d’aquesta temàtica, així com ha buscat poemes i escrits  
per recitar el dia de la lectura de textos culinaris. També ha participat 
en la recitació d’aquests textos.  

• Institució de les lletres catalanes: ens ha proporcionat el pagament 
dels honoraris de l’autora Josefa Contijoch. 

• Llar-Residència de Manlleu d’usuaris de salut mental: un grup d’uns 
10 residents de la Llar venen a la biblioteca setmanalment els dimarts 
al matí a llegir i utilitzar els ordinadors una estona. 

• Llibreria-papereria Contijoch: la propietària, Fina Sala, demana a la 
directora de la Biblioteca que faci de moderadora en la presentació del 
llibre Victus, d’Alfred Sánchez Piñol, amb la presència de l’autor i de 
l’historiador Joaquim Albareda. 6 d’abril. 

• Més Viatges: proporcionen un pack d’aventura per obsequiar el 
guanyador/a del concurs de préstec de llibres de viatges. 

• Museu del Ter: els demanem informació turística de Manlleu per 
poder donar als turistes que ocasionalment en demanen a la Biblioteca 
quan ells tenen tancat. 
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• El 9 Nou: conviden la directora de la Biblioteca a formar part del jurat 
de selecció de candidats de l’Osonenc de l’any. 

• Oficina de català de Manlleu: projecte de Voluntariat de lectura. 
Reunió amb les voluntàries de lectura el dia 9 d’abril i festa de final de 
temporada, el dia 11 de juny. En una visita breu a una de les classes 
de català expliquem als alumnes com s’han de fer el carnet de la 
biblioteca. 

• Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu (OPE): Activitat al 
Mercat Municipal, “Històries cuinades”. L’activitat acaba al juny. 

• Òmnium Cultural. Cicle Els dijous de l’Òmnium.  
• El Quiosc de l’Assumpta: concurs de dibuix amb el tema “La 

Biblioteca”. Entrega de premis a la sala annexa de la Biblioteca. 
• Ràdio Manlleu: col·laborem en diversos projectes, 30è Aniversari de 

Ràdio Manlleu, Programa 100 de l’Avió de Paper al maig amb la lectura 
d’un poema a la plaça, gravació de la falca publicitària dels alumnes de 
Faig de La Salle; destaquem especialment la col·laboració amb el 
programa L’Avió de paper, que ha donat espai al grup de Superlectors 
de la Biblioteca i que ha difós sempre les nostres activitats.  

• Setmana de la gent gran: hi participem amb la lectura de Qui és el 
cupable, de Jaume Fuster a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu. 

• Setmana del llibre en català: el BBVA i la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes van obsequiar la Biblioteca amb 500€ en llibres adquirits a 
les parades de la Setmana. 

• TAC Osona: Un grup (6-8 persones) d’usuaris del TAC venen cada 
dimecres a l’Espai Mossèn Blancafort a ajudar a reparar llibres infantils, 
arreglar etiquetes, etc.  El grup està acompanyat d’una monitora que 
els dinamitza. S’ha signat un conveni amb l’entitat per poder oferir una 
activitat ocupacional a aquestes persones. 

• Vabau: venen a explicar i presentar el conte fet amb materials 
reciclats La girafa camacurta, a canvi de poder vendre llibres (empresa 
de Roda de Ter). 

• Xènia i Emma Cid: venen a explicar el conte l’Arnau té una malaltia 
amagada, en benefici de l’Associació Espanyola d’Anèmia de Fanconi. 
Les autores son la mare i la tieta de l’Arnau, que pateix aquesta 
malaltia, i volen donar a conèixer-la a tothom. 
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6. Difusió del servei 
 

 
6.1 Mitjans de comunicació9 
 
Les activitats de la Biblioteca es publiciten a través de: 
 

• Premsa local i comarcal (fent notes de premsa per cada activitat) 
• Cartells i flyers impresos  

 
• Ràdio Manlleu 
• Elter.net 
• El 9 TV 
• Mailings interns d’usuaris 
• Facebook 
• Espais web propis(web i blogs) 
• Diaris digitals de la comarca. 
• Agenda del web de l’Ajuntament. 
• Tríptics conjunts amb altres activitats que es fan al municipi: actes 

del Dia de les Dones, de la Setmana PIC, de l’11 de setembre, del 
Dia mundial de la salut mental (comarca d’Osona), dia contra la 
violència de genere, etc. 

 
Premsa i mitjans digitals: Aquest any han aparegut 76 notícies als 
mitjans escrits). És remarcable la difusió que es fa a través del Diari de 
Manlleu i en la publicació digital Elter.net, per la proximitat i la 
col·laboració que tenim amb aquests mitjans. 
 

 
Ràdio:  

Ràdio Manlleu: 10 intervencions per diversos temes 
• 3 d’abril, Programa 100 de l’Avió de Paper 
• 11 maig, 30 anys de Ràdio Manlleu 
• 25 juny, promoció del concurs de llibres de viatge 

                                                 
9 Vegeu el resum de l’arxiu de premsa a l’Annex 
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• 15 juny, L’Avió de paper, sorteig del concurs Serpent de llibres  
• 17 setembre, Informatius, entrevista pel regal de 500€ de la 

Setmana del llibre en català. 
• 23 setembre, Informatius, comença l’Intercanvi de llibres als 

barris. 
• 28 setembre, L’Avió de paper, expliquem els concursos de 

Microrelats i dibuix de l’Intercanvi. 
• 26 octubre, l’Avió de paper, donem els noms dels guanyadors 

del concurs de microrelats i de dibuix. 
• 28 novembre, Informatius, fem difusió de la conferència de J.J. 

Guillén a la Biblioteca. 
• 3 desembre, Informatiu, parlem del club de lectura del llibre 

de Gioconda Belli, que es fa per sumar-nos als actes contra la 
violència masclista. 
 

Televisió: 
 El 9 TV: 

Recomanació novel·la:  juny. Tots dos espais vam recomanar 
una novel·la per a l’estiu. 

 
6.2. Guies de lectura 
 
 
 
Les guies de lectura que es fan a la Biblioteca de Manlleu sempre es 
treballen forma cooperativa entre tots dos espais. Del tema triat, fem una 
selecció de títols que tenim indistintament a un espai o l’altre. 
 

• Febrer: A l’ombra d’en Grey: guia de novel·la eròtica 
• Juliol: Guia de lectura sobre la protecció i defensa dels animals. 
• Novembre: Salvador Espriu. 

 

 
 

 

Guies 
3 
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7. Suggeriments, queixes, incidents 
 

 
7.1 Queixes, peticions 
 

• 13 de març: Ezzahira Aghmari ens demana si pot 
distrubuir la revista gratuïta Islam Hoy a la biblioteca. La 
directora de la biblioteca manté una entrevista personal amb ella 
i li expliquem que la Biblioteca té diverses subscripcions de 
revistes i que se segueix un criteri d’equilibri temàtic a l’hora de 
triar-les.  En aquests moments la Biblioteca no té cap publicació 
religiosa i no es considera oportú incorporar aquesta publicació 
ara, tot i ser gratuïta. No es descarta en el futur de poder-la 
tenir. 
 

• 1 maig: Es publica a El 9 Nou i a La Vanguardia una carta de 
Raquel Salvans queixant-se del fet que la Biblioteca de Manlleu 
no tingui accessibilitat per a persones amb cadires de rodes, 
cotxets, etc. S'hi ha adjuntat una resposta signada pel regidor 
Alex Garrido. 

 

7.2 Incidents   
 

• 22 de febrer: un usuari adult ha intentat de pegar-ne un 
altre perquè diu que li han fet comentaris racistes quan li han 
demanant que callés. Aquest usuari ja ha tingut alguna altra reacció 
desproporcionada a la biblioteca i se li ha fet entendre que això no 
és admissible: no pot tornar a entrar a la biblioteca fins a l’abril. 

• 25 d’abril: el personal de la biblioteca fa dies que troba a faltar 
alguns llibres de la col·lecció Bernat Metge i de la secció de 
psicologia. Detectem que un usuari porta dos dels llibres trobats a 
faltar. Se’l convida a anar al despatx de la directora, i després de 
parlar amb ell demanant com és que té aquells llibres i de 
comprovar que són de la biblioteca diu que els ha comprat a un 
llibreter de vell de Vic. Ens dóna els llibres i el convidem a marxar. Li 
demanem que si té més llibres, que els torni. En dies posteriors a la 
Biblioteca Joan Triadú de Vic han trobat llibres de Manlleu sostrets 
de la Biblioteca.  

• 12 de juny: ens truquen de la Universitat de Vic dient que un usuari 
els ha robat un portàtil i que ha deixat sobre la taula un llibre de la 
Biblioteca de Manlleu. Confirmem que és el mateix usuari que vam 
expulsar per tenir llibres de la Biblioteca sense passar per préstec. 
Decidim fer una denúncia als Mossos per lligar tots els temes. 
Parlem amb Ester Farrés de la Biblioteca Joan Triadú de Vic i ens 
confirma que el mateix usuari també ha sostret llibres de Vic. 
Acordem fer denúncies de tots aquests fets. 
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• 14 de novembre: ens avisen que a la botiga d’articles de 2a mà el 
Racó de Manlleu tenen llibres amb el segell de la Biblioteca de 
Manlleu i de Vic, alguns amb el segell mig tapat. Ho anem a 
comprovar i ho constatem. Ens confirmen que els ha anat a vendre 
el mateix usuari que ja vam denunciar al juny. Tornem a fer 
denúncia als Mossos d’Esquadra. Recuperem llibres per un valor de 
526€.  
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8. Conclusions i propostes de futur 
 
 
 
8.1 Conclusions   
 
Punts forts 

• Treball intens amb els centres educatius: s’han impulsat projectes 
de lectura en diversos nivells (primària, ESO, etc.). Cada vegada 
més la biblioteca és un referent per les escoles i instituts de la 
ciutat: ens demanen sovint assessorament en projectes lectors. 

• Treball de proximitat amb els lectors: l’atenció es fa molt 
personalitzada. 

• Col·lecció local gran i molt treballada 
• Moltes activitats intenten promoure els autors i persones de la 

localitat. 
• Tenim molta experiència en el treball dels usuaris amb dificultats de 

comprensió lectora a través dels llibres de lectura fàcil. 
• Comprem les novetats de novel·la que ens demanen amb molta 

rapidesa. 
• Som actius a les xarxes socials i a Internet 
• Les dues biblioteques treballem de forma molt coordinada, com si 

fóssim una de sola. 
• Bon estat del treball de coordinació amb l’Ajuntament i la Gerència 

de Serveis de Biblioteques. 
 
Punts febles 

• Manca d’espai general: no hi ha més espai d’emmagatzemament de 
llibres, no hi ha zones diferenciades per als diferents públics i això 
genera moles problemes d’ordre i baix ús. S’han de fer sempre les 
visites escolars fora d’horari d’obertura per no molestar els usuaris, 
etc,  

• Aquesta manca d’espai i la dificultat de distribuir bé els usos fa que 
ens sigui difícil millorar els resultats de préstec. 

• Tenim poc ús d’Internet de gent gran: l’accessibilitat a l’espai i la 
manca de possibilitats de poder fer cursos de formació ens limiten. 

• Manca de recursos suficients per poder continuar treballant en 
alguns projectes iniciats: Fedàncius, etc. Potser cal revisar els 
nostres objectius, prioritzar i ser més realistes, ara que no ens 
podrem expandir.  
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8.2. Pla d’acció 2014: resum 
 
Línies de treball 
 
 
 

 
 
 

 

1. Col·lecció i continguts digitals 
1.1 Redactar i establir la Política de Desenvolupament de la 
Col·lecció de la biblioteca 
1.2. Participar en el projecte Wiki loves Biblioteques amb 
l’aportació de continguts locals 
1.3 Revisar la catalogació del Fons fotogràfic Carles Molist i 
divulgar-ne el seu contingut 
1.4 Construir un recurs electrònic d’enllaços web d’àmbit local 

2. Comunicació i imatge corporativa 
2.1. Refer el web de la biblioteca 
2.2. Acordar unes directrius internes de comunicació 
corporativa 

3. Treball en equip 
3.1. Incorporar a les reunions setmanals informació 
bibliogràfica dels llibres rebuts o comprats. 
3.2. Visitar com a mínim dues biblioteques per conèixer altres 
sistemes de treball 
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9. Annexos 
 
9.1 Usos Biblioteca 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mitjanes diàries de servei 
Espai Bisbe Morgades 
Dies de servei 2013: 283 

Hores de servei 2013: 1655,5 
 2012 2013  
Visites 101 99 ���� 
Usos de 
préstec 
(usuaris) 

36 31 ���� 

Documents 
prestats 

73 75 ���� 

Ús d’Internet 
(usuaris) 

11 9,5 ���� 

Ús 
Manlleuconnec
ta 

17 3 ���� 

Nous carnets 1,1 1 ���� 

Mitjanes diàries de servei 
Espai Mossèn Blancafort 

Dies de servei : 204 
Hores de servei: 612 

 2012 2013  
Visites 37 36 ���� 
Usos de préstec 
(usuaris) 

11 11 ���� 

Documents 
prestats 

27 27,1 ���� 

Ús d’Internet 
(usuaris) 

4 3,6 ���� 

Ús 
Manlleuconnect
a 

13 0 ���� 

Nous carnets 0,1 0,18 ���� 
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Préstec de documents 
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9.2 Resum d’activitats i projectes 2013 
 

ACTIVITATS 
 T
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s 
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a
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(s

e
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n
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T
o

ta
l 

d
’a

ss
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te
n

ts
 

Tertúlies literàries i club de 
lectura fàcil a l’Hospital 

9  7 16 538 

Voluntariat de lectura   1 110 27 
Conferències 3   3 130 
Hora del conte  9   9 864 
Intercanvi de llibres als barris 
(intercanvis) 

  1 1 44111 

Intercanvi de llibres als barris 
(activitats) 

  3 3 524 

Entrega premis intercanvi de 
llibres 

1   1 10 

Presentació llibres 2   2 132 
Inauguració exposició  
Ass. Animalista de Manlleu 

1   1 9 F
o

m
e
n

t 
d

e
 l

a
 l
e
ct

u
ra

 

Festa de l’esport (parada de 
llibres) 
 

  1 1 30 

Taller de poesia 9 1  10 240 

Serpent de llibres 10 6 17 33 920 

F
o

m
e
n

t 
d

e
 

le
ct

u
ra

 a
 

le
s 

e
sc

o
le

s 

Trobades amb infants i pares 2  1 3 74 

Visites organitzades (adults) 5   5 66 

F
o

rm
a
ci

ó
 

Visites escolars i tallers de cerca 
d’informació 

19 6  25 624 

Concert de Nadal  1  1 155 

A
lt

re
s 

Presentació Blog dels Carrers de 
Manlleu 

   1 45 

 TOTALS 70 14 31 115 4829 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Només hi hem apuntat el total de participants, i el global de l’activitat, no cada sessió 
de lectura. 
11 Llibres intercanviats 
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Detall: Suport a 
la lectura a 
través de 
préstec de lots 

PROJECTES  I ACCIONS DE FOMENT DE LA LECTURA 
 
 Nombre lots Llibres 
1. Bosses de contes per treballar la 

igualtat de gènere a les escoles de 
primària 

9 103 

2. Suport a la lectura d’aula amb lots de 
llibres 

25 863 

3. Grup de joves Superlectors 19 joves han comprat i recomanat 
33 llibres. 

4. Grup d’aprenentatge-servei de La Salle. 
Campanya “Llegir, la forma més barata 
de viatjar” 

4 joves formen el grup de treball; 
6 participants al concurs; 46 
assistents joves a la xerrada final.  

5. Exposicions  23 (Espai B. Morgades, 11;  Espai 
M. Blancafort, 12) 

 
 
 
La Biblioteca ha donat suport a activitats de 

foment de la lectura no organitzades directament 
per la Biblioteca facilitant lots de llibres a escoles i 
institucions que ho han sol·licitat. Els llibres 

majoritàriament procedeixen de fons propis de la Biblioteca i en algun cas 
s’han demanat a altres biblioteques o serveis bibliotecaris. 
 

Escoles i institucions organitzadores Lots  Llibres 
CEIP. Puig Agut /Sec. d’Institut. Projecte 
Padrins de lectura (Cicle inicial / ESO) i 
Projecte sobre Pep Molist 

4 260 

Escola Bressol els Picarols. Projecte Espai de 
contes a l’Escola Bressol 

3 33 

CEIP. Pompeu Fabra. Lectura a l’aula  i 
Projecte dinosaures. 

3 65 

Associació Ecucativocultural (dones grans) 1 9 
IES Antoni Pous. Club de lectura juvenil) 2 44 
Taller de poesia (taller de la biblioteca) 2 65 
Bosses de  contes per a la igualtat de gènere 
(projecte de la biblioteca) 

3 103 

Oficina de català de Manlleu. Lectura a l’aula. 
Lectura fàcil 

1 32 

Col·lectiu Fil a l’agulla. Contes per a la igualtat 
de gènere per a cursos que ofereixen) 

2 91 

Escola El Carme. Lectura a l’aula. 1 76 

Escola Bressol Colors. Lectura a l’aula 1 35 

Escola d’adults Martí i Pol de Manlleu. Lectura 
a l’aula 

2 50 

TOTAL 25 863 
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9.2.1 Detall de les activitats 
 
Club de lectura de narrativa 
Llibres comentats: 
 

30 de gener Camí de Sirga, de Jesús Moncada. Espai Bisbe Morgades. 

27 de febrer 
Pantaleón y las visitadoras, de Mario Vargas Llosa. Espai 
Bisbe Morgades. 

27 de març Mrs. Dalloway, de Virgínia Wolf. Espai Bisbe Morgades. 

24 d’abril 
Crim de sang, de Sebastià Alzamora. Espai Bisbe 
Morgades. 

21 de maig 

El silencio de los claustros, i  Muertos de papel, d'Alícia 
Gimenez-Bartlett. Club del llibre a la Bib. Joan Triadú de 
Vic..  

29 de juny La punyalada, de Marià Vayreda. Ruta literària a Olot 

25 de setembre 
Sense alè, de Josefa Contijoch. Amb la presència de 
l’autora. Espai Bisbe Morgades. 

29 d’octubre 
T'estimo Marta,  d’Isabel-Clara Simó. Club de lectura 
comarcal de Salut Mental, a la Bib. Joan Triadú de Vic. 

27 de novembre 

Trobada de clubs de lectura. Teatre Auditori Sant Cugat. 
Obra: Adreça desconeguda, basada en el llibre de K. 
Kressmann Taylor 

04 de desembre 
El país de las mujeres, de Gioconda Belli. Espai Bisbe 
Morgades. 

 
Club de lectura fàcil a l’Hospital de Dia 
Llibres llegits: 
 

25 de gener i 15 de febrer  La vida de Pau Casals, de Rosa M. Bayà 

22 de març i 31 de maig Ivanhoe, de Walter Scott 

4 d’octubre i 15 de novembre Qui és el culpable, de Jaume Fuster 

15 de novembre Comencem Fanny, de Carles Soldevila 
Totes les sessions s’han fet a la Sala d’Actes de l’Hospital Sant Jaume. 

 
Conferències 
 

 
15 d’octubre Xerrada: Com viatgem els joves? 

25 d’octubre 
Conferència Dijous de l'Òmnium. Jaume Ayats. Els 
segadors: la història emotiva de Catalunya 

28 de novembre Conferència Dijous de l'Òmnium. Joan Josep Guillén.  
Totes les sessions s’han fet a l’Espai Bisbe Morgades 
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• Gener: Costura, manualitats, ganxet (a tots dos espais) 
• Març: Centenari Joana Raspall (a tots dos espais); Josep M. Benet i 

Jornet (Espai Mossèn Blancafort) 
• Abril: Autors manlleuencs (a tots dos espais); Sant Jordi (Espai Mossèn 

Blancafort) 
• Maig: Cuina sana (a tots dos espais) 
• Juny: Llibres de viatge joves (a tots dos espais); Tom Sharpe (espai 

Mossèn Blancafort) 
• Juliol: Fons sobre protecció dels animals. AAM. (Espai Bisbe Morgades) 
• Setembre: Festa del porc i la cervesa (Espai Bisbe Morgades) 
• Octubre: Salut mental: obsessions (a tots dos espais); Tardor, 

castanyada (Espai Mossèn Blancafort) 
• Desembre: Mort de Joana Raspall; S’acosta Nadal (Espai Mossèn 

Blancafort); Nadal (a tots dos espais). 

Hora del conte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 
Totes les sessions s’han fet a l’Espai Bisbe Morgades 

 
Intercanvi de llibres als barris 
 

Barris visitats: del 24 al 27 de setembre, Baix Vila. Del 30 de setembre al 3 
d’octubre, Vilamirosa. 

 
Presentacions de llibres d’autors locals 
 

 
11 abril 

Presentació llibre Garbell de receptes, de Pilar Prat. Espai 
Bisbe Morgades 

22 novembre 
Presentació llibre Sants catalans tradicionals, de Joan 
Arimany. Espai Bisbe Morgades 

 
Exposicions 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 gener Fa un fred que pela, per Caro Von Arend 

9 febrer L'Arnau té una malaltia amagada, per Xènia i Emma Cid 

16 març 
Germà cel, germana àliga, per Pepa Lavilla. (Setmana 
ambiental) 

20 abril Dracs, per Marta Esmarats 

4 maig 
Això era i no era: rondalles i romanços de Mallorca, per 
Ferran Pisà 

1 juny 
Moxi i Toxi. El cofre màgic dels caramels infinits, per 
Diverta 

19 octubre 
No vull ser gran, per Caro Von Arend. Dia mundial de la 
salut mental. 

16 novembre La girafa camacurta, per Vabau. 

21 desembre 
Per Nadal una passa de Pardal, per Núria Crosas (Front 
àrtic) 
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Altres 

 
22 maig 

Presentació Bloc Els noms dels carrers de Manlleu. 
Bernat Prat Viñas. Conferència de Miquel Surinyach. 
Els antecedents urbanísitcs de Manlleu. Espai Bisbe 
Morgades 

28 setembre 
Festa de l'esport: parada de llibres a la Plaça Fra 
Bernadí 

19 de desembre Concert de Nadal. Espai Mossèn Blancafort. 
 
Taller de poesia 
 

 
14, 19, 21, 28 febrer 
 

CEIP. Puig Agut 6è, 2 grups; Escola El Carme-
Vedruna, 6è, 3 grups; Escola Casals-Gràcia , 6è, 1 
grup  

05 març 
CEIP Pompeu Fabra, 5è, 2 grups; CEIP Quatre 
vents, 5è, 2 grups. 

El taller s’ha fet a l’Espai Bisbe Morgades, excepte el grup de Gràcia, a 
l’Espai Mossèn Blancafort. 

 

Serpent de llibres 

2a visita Curs 2012-2013: als centres. 

4, 5,11,19,26 i 29 
d'abril 

Serpent de llibres. 8 Primers, 9 segons. Escola 
Casals-Gràcia (2), IES Antoni Pous (5), La Salle (6), 
Secció d’Institut(4) 

1a visita Curs 2013-2014: als dos Espais de la Biblioteca 

14, 5,19,21,26,28 
 i 29 novembre 

Serpent de llibres. 8 Primers, 8 segons. La Salle (6), 
Secció d’Institut(4) ). Escola Casals-Gràcia (2), IES 
Antoni Pous (4). 

 

Trobades amb infants i pares 
 

12 i 14 febrer CEIP Puig Agut. Conte Rateta. Espai Bisbe Morgades. 

26 novembre Escola Bressol Colors. A l’Escola. 
 
Visites organitzades (adults) 
 

18 abril Grup Benvinguda. 

27 maig Escola d'adults. Grup Instrumental 3 

31 octubre Grup Benvinguda.  

04 octubre Escola d'adults. Grup Instrumental 3 

05 desembre Taller d'ocupació neteja 
Totes les sessions s’han fet a l’Espai Bisbe Morgades 
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Visites escolars 
Per escoles i centres: 
  CEIP Puig Agut (Espai Bisbe Morgades) 

16 abril 1r (2 grups) i 2n (2 grups) 
04 octubre 5è (Ajuntem dos grups) 
05 novembre 6è (Ajuntem dos grups) 

22 novembre 2n (2 grups). Tema Manlleu 
  CEIP Pompeu Fabra (Espai Bisbe Morgades) 

28 maig P3 (3 grups) 

18 octubre 1r (2 grups) 
22 octubre 3r (3 grups) 

  Escola El Carme-Vedruna (Espai Bisbe Morgades) 

5 i 6 novembre P4. 3 grups 
  Escola Casals-Gràcia (Espai Mossèn Blancafort) 

29 gener 3r i 4rt 
  Escola Quatre Vents (Espai Mossèn Blancafort) 

12 abril 1r i 2n. A cada grup s’ajunten dues classes. 
  IES Antoni Pous i Argila (Espai Mossèn Blancafort) 

24 maig 1r de Batxillerat (2 grups) 
 

 

9.3 Entorns web 
 
La Biblioteca Municipal de Manlleu mantén un espai web i 7 blogs: 
 
Detall: 

URL  Visites 
www.bibliotecamanlleu.cat 4246 
Blog La Biblioteca als mitjans de comunicació 
http://bibliopremsamanlleu.blogspot.com/ 

379 

Blog L’Escriny 
http://escriny.blogspot.com/ 

2418 

Blog Els Goigs de Manlleu 
http://goigsmanlleuencs.blogspot.com/ 

378 

Blog Què llegim? Club de lectura  
http://quellegimmanlleu.blogspot.com/ 

315 

Blog Serpent de llibres (campanya de lectura a 
1r i 2n d’ESO)  
http://serpentdellibres.blogspot.com/ 

1294 

Blog de la Ruta literària de Manlleu  
http://rutaliterariamanlleu.blogspot.com/ 

113 

Blog dels carrers de Manlleu 
http://carrersdemanlleu.blogspot.com.es/ 

1546 

TOTAL USOS WEB 10709 
 
La Biblioteca Municipal de Manlleu disposa d’un perfil a Facebook des de 
setembre de 2010
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9.4 Dossier de premsa 
Podeu consultar tot aquest recull de premsa al blog: La Biblioteca als 
mitjans de comunicació  http://bibliopremsamanlleu.blogspot.com/ 
 
GENER 
 
“Aquest dissabte es fa ‘l’hora del conte’ a la Biblioteca de Manlleu. Diari de 
Manlleu, 9 de gener de 2013 
 
“Un recull de contes del Pol Nord va donar inici el passat dissabte al cicle 
de l’Hora del Conte de 2013. Diari de Manlleu, 16 de gener de 2013 
 
“L’Hora del Conte ens presentarà el 9 de febrer la història real d’un nen 
valent, Arnau, afectat per l’anèmia de Fanconi”. Diari de Manlleu, 30 de 
gener de 2013 
 
“Camí de Sirga es comenta aquest dimecres al Club de lectura”. Diari de 
Manlleu, 30 de gener de 2013 
 
 
FEBRER 
 
“L’Arnau té una malaltia amagada es 
llegirà a la propera Hora del conte el 9 
de febrer”. Elter.net, 2 de febrer de 
2013 
 

“L’Hora del conte va explicar la història 
real d’un nen valent”. Diari de Manlleu, 
13 de febrer de 2013 
 
“Diumenge es va fer el repartiment dels 
premis del Concurs de Dibuix del Quiosc de l’Assumpta”. Diari de Manlleu, 
20 de febrer de 2013 
 

“La sopa de lletres va ser el conte infantil que es va explicar el passat 
dissabte al Mercat Municipal de Manlleu”. Diari de Manlleu, 27 de febrer de 
2013 

 

MARÇ 
 
“La Biblioteca de Manlleu presenta una nova sessió de l’Hora del conte a 
càrrec de Papa Lavilla”. Elter.net, 12 de març de 2013 
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“L’Hora del conte del passat dissabte va tenir missatge ecologista”. Diari 
de Manlleu, 20 de març de 2013 
 
“Hora del conta mediambiental a Manlleu”. Osona Comarca, 21 de març de 
2013 
 
ABRIL 
 
“Actes aquest cap de setmana amb motiu dels 30 anys de l’emissora 
municipal Ràdio Manlleu. Diari de Manlleu, 3 d’abril de 2013 
 
“Divendres es presenta a la Llibreria Contijoch el llibre VICTUS, amb la 
presència d’Albert Sánchez Piñol”. Diari de Manlleu, 3 d’abril de 2013 
 
“Gairebé 5.000 persones han participat en activitats organitzades per la 
Biblioteca Municipal”. Diari de Manlleu, 3 d’abril de 2013 
 
“La biblioteca de Manlleu registra una baixada de préstecs i visites”. 
Elter.net, 3 d’abril de 2013 
 
“La presentació del llibre de receptes de Pilar Prat Comajoan va fer petita 
la sala d’actes de la Biblioteca. Elter.net, 17 d’abril de 2013 

 
“Dracs, el proper dissabte a l’Hora del conte, a càrrec de Marta Esmarats”. 
Diari de Manlleu, 17 d’abril de 2013 
 
“Molt de públic a la Biblioteca amb motiu de l’Hora del conte”. Diari de 
Manlleu, 24 d’abril de 2013 
 
MAIG 
 
“El SIAD tindrà el seu espai de recomanacions de lectura a la Biblioteca 
Municipal”. Diari de Manlleu, 1 de maig de 2013 
 
“Rondalles mallorquines a l’Hora del conte de la Biblioteca Municipal de 
Manlleu”. Diari de Manlleu, 1 de maig de 2013 
 
“El lector exposa: La Biblioteca de Manlleu”. La Vanguardia, 1 de maig de 
2013 
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“Rondalles mallorquines el passat dissabte a l’Hora del conte”. Diari de 
Manlleu, 8 de maig de 2013 
 
“Conferència de l’arquitecte Miquel Surinyach per presentar el bloc Els 
noms dels carrers de Manlleu”. Diari de Manlleu, 15 de maig de 2013 
 
“Conferència de Miquel Surinyach”. El 9 Nou, 20 de maig de 2013 
 
“Avui dimecres es presenta a la Biblioteca municipal el bloc Els noms dels 
carrers de Manlleu, amb una conferència de Miquel Surinyach”. Diari de 
Manlleu, 22 de maig de 2013 
 
“L’edifici de Manlleu destinarà dos 
pisos a la Biblioteca”. El 9 Nou, 24 
de maig de 2013 
 
“Bernat Prat presenta el blog sobre 
els noms dels carrers de Manlleu”. 
Elter.net, 24 de maig de 2013 
 
“Miquel Surinyach parla del 
desenvolupament urbà de Manlleu”. 
El 9 Nou, 27 de maig de 2013 
 
“El passat dimecres es va presentar a la Biblioteca el bloc Els noms dels 
carrers de Manlleu”. Diari de Manlleu, 29 de maig de 2013 
 
“Nova sessió de l’Hora del conte a la Biblioteca Municipal de Manlleu, a 
càrrec de Diverta”, Diari de Manlleu, 29 de maig de 2013 
 
JUNY 
 
“La Biblioteca de Manlleu va proposar una història d’exploradors per l’Hora 
del conte del passat dissabte”. Diari de Manlleu, 5 de juny de 2013 
 
“La Biblioteca de Manlleu engega una campanya de foment de préstec de 
llibres de viatges entre els joves”. El9Nou.cat, 25 de juny de 2013 
 
“La Biblioteca de Manlleu i el projecte ‘Faig’ de La Salle impulsen una 
campanya de foment de la lectura”. Elter.net, 25 de juny de 2013 
 
“La Biblioteca Municipal engega una campanya de foment de préstec de 
llibres de viatge entre els joves”. Diari de Manlleu, 26 de juny de 2013 
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JULIOL 
 
“El Club de lectura de Manlleu ressegueix 
els passos de Marià Vayreda”. Diari de 
Manlleu, 3 de juliol de 2013 
 
“La Biblioteca de Manlleu fomenta la 
lectura de viatges entre els joves. Osona 
Comarca, 4 de juliol de 2013 
 
“L’Associació Animalista de Manlleu dóna 
una quarantena de llibres a la Biblioteca 
Bisbe Morgades”. Diari de Manlleu, 10 de 
juliol de 2013 
 
“L’Associació Animalista de Manlleu ha 
donat el seu fons bibliogràfic a la Biblioteca 
Municipal de Manlleu”. Elter.net, 12 de 
juliol de 2013 
 
AGOST 
 
“Xavier Bru de Sala presenta a Manlleu Espriu a l’àgora”. Elter.net, 27 
d’agost de 2013 
 
 “Tram final de la campanya de foment de préstec de llibres de viatge de 
la Biblioteca de Manlleu”. Diari de Manlleu, 28 d’agost de 2013 
 
“Xavier Bru de Sala va parlar d’Espriu aquest dilluns a Manlleu”. Diari de 
Manlleu, 28 d’agost de 2013 
 
SETEMBRE 
 
“Donen una quarantena de llibres sobre temàtica animalista a la biblioteca 
de Manlleu”. El 9 Nou, 6 de setembre de 2013 
 
“La Fundació Antigues Caixes 
dóna ajuts a la biblioteca de 
Manlleu”. El 9 Nou, 13 de 
setembre de 2013 
 
“La biblioteca de Manlleu rep 500 
euros per gastar a la Setmana del 
Llibre en Català”. Elter.net, 17 de 
setembre de 2013 
 
“Setena edició de l’intercanvi de llibres als barris de Manlleu”. El9Nou.cat, 
17 de setembre de 2013 
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“Torna l’intercanvi de llibres als barris de Manlleu”. Diari de Manlleu, 18 de 
setembre de 2013 
 
“La Biblioteca de Manlleu compra llibres a la Setmana del Llibre en català”. 
Diari de Manlleu, 18 de setembre de 2013 
 
“L’intercanvi de llibres als barris de Manlleu es farà a Baix Vila i a 
Vilamirosa”. El 9 Nou, 23 de setembre de 2013 
 
“La setena edició de l’intercanvi de llibres a Manlleu es concentra en dos 
barris”. Elter.net, 23 de setembre de 2013 
 
“Torna l’intercanvi de llibres als barris de Manlleu. Manlleu.cat, 23 de 
setembre de 2013 
 
“La Fundació d’Antigues Caixes facilita llibres a la biblioteca de Manlleu”. El 
9 Nou, 27 de setembre de 2013 
 
“Les biblioteques d’Osona, amb la salut mental”. Osona.com, 30 de 
setembre de 2013 
 
OCTUBRE 
 
“Xerrada el proper dimarts a Manlleu sobre Com viatgem els joves?”. Diari 
de Manlleu, 9 d'octubre de 2013 
 
“Joves de Manlleu explicaran diferents 
models de viatjar”. El 9 Nou, 14 
d'octubre de 2013 
 
“Clou la campanya Llegir, la forma més 
barata de viatjar amb una tertúlia sobre 
com viatgen els joves”. Elter.net, 16 
d'octubre de 2013 
 
“No vull ser gran, a l’Hora del conte de 
dissabte”. Diari de Manlleu, 16 d'octubre 
de 2013 
 
“L’intercanvi de llibres als barris es tanca 
amb 441 obres intercanviades”. 
Elter.net, 17 d'octubre de 2013 
 
“Èxit de la xerrada ‘Com viatgem els joves’”. Sompangea.blogspot.com.es, 
17 d’octubre de 2013 
 
“Jaume Ayats explicarà a Manlleu l’evolució històrica d’Els Segadors”. 
Osona.com, 22 d'octubre de 2013 
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“Alexandre Roca i Núria Silvestre varen parlar de Les biblioteques de 
Manlleu dins el cicle ‘Aula oberta’ d’AFADIP”. Diari de Manlleu, 23 
d'octubre de 2013 
 
“Jaume Ayats ens descobrirà com ha evolucionat l’actual himne de 
Catalunya, Els Segadors, històricament”. Diari de Manlleu, 23 d'octubre de 
2013 
 
“Caro Von Arend va explicar No vull ser gran, a l’Hora del conte del passat 
dissabte”.  Diari de Manlleu, 23 d'octubre de 2013 
 
“Jaume Ayats va detallar què ha representat al llarg dels anys el cant dels 
Segadors”. Diari de Manlleu, 30 d'octubre de 2013 
 
“Avui dimecres es fa el lliurament de premis per als dibuixos i microrelats 
presentats al concurs de l’intercanvi de llibres als barris de Manlleu”. Diari 
de Manlleu, 30 d'octubre de 2013 
 
“350 anys de vida, 20 d’himne”. El 9 Nou, 31 d'octubre de 2013 
 
NOVEMBRE 
 
“Serpent de llibres”. Lasallemanlleu.cat, novembre 2013 
 
“Liurats els premis dels dibuixos i microrelats del concurs de l’intercanvi de 
llibres als barris”. Diari de Manlleu, 6 de novembre de 2013 
 
“La girafa camacurta de Vabau a la Biblioteca de Manlleu”. Diari de 
Manlleu, 20 de novembre 2013 
 
“Joan Arimany presenta Sants tradicionals catalans”. Elter.net, 23 de 
novembre de 2013 
 
“L’escenògraf Joan Josep Guillén clou 
els Dijous de l’Òmnium”. Osona.com, 
26 de novembre de 2013 
 
“Presentat el llibre Sants tradicionals 
catalans a la Biblioteca Municipal”. 
Diari de Manlleu, 27 de novembre de 
2013 
 
“Conferència de Joan Josep Guillén 
aquest dijous a la Biblioteca Municipal 
de Manlleu”. Diari de Manlleu, 27 de novembre de 2013 
 
“L’escenògraf manlleuenc Joan Josep Guillén farà un repàs a la seva 
trajectòria a Manlleu”. Elter.net, 27 de novembre de 2013 
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“Prat apunta al 2014 com l’any clau pels pisos de Can Garcia, la biblioteca 
i el Teatre Centre”. El 9 Nou, 29 de novembre de 2013 
 
DESEMBRE 
 
“Joan Josep Guillén va repassar la seva vida professional a la Biblioteca”. 
Diari de Manlleu, 4 de desembre de 2013 
 

“Les integrants del Club de lectura es varen adherir als actes contra la 
violència de gènere”. Diari de Manlleu, 11 de desembre de 2013 

 

“L’Hora del conte va ser nadalenca”. Diari de Manlleu, 24 de desembre de 
2013 
 
 


