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1. Presentació 

Aquesta memòria comprèn el període que va des del setembre de 2015 fins al desembre 

de 2016, atès que no es va fer la memòria del 2015 a causa de canvis en la direcció de la 

Biblioteca i Arxiu Històric de Maó. L’actual director va prendre el càrrec el setembre de 

2015 i per tant inclourà també l’últim trimestre d’aquest any. Aquesta memòria dóna 

compte dels aspectes més rellevants en la gestió i les activitats de la Biblioteca i Arxiu 

Històric. En prendre possessió el nou director, la primera feina que es va portar a terme 

va ser fer una diagnosi de la situació per mitjà d’un DAFO que es va treballar per part de 

tot l’equip de persones que hi treballen. A partir de la diagnosi es va redactar un Pla 

Estratègic per tal de fixar les línies mestres d’actuació amb l’objectiu de millorar la 

qualitat dels serveis prestats i cohesionar l’equip de persones. No són pocs els reptes i les 

dificultats que l’anàlisi DAFO va fer emergir. Tanmateix els aspectes allí detectats s’han 

anat tractant, si bé en queden encara pendents de ser abordats i acordats. Mentre que 

alguns ja han trobat la via de la solució, altres necessiten més temps per  corregir-se. 

A més de descriure els serveis prestats i les activitats realitzades, aquesta memòria també 

mira de fer-ne una valoració. Els resultats han de servir per detectar mancances, marcar 

prioritats i resoldre problemes en relació a la principal funció de la biblioteca que és el 

foment de la lectura en totes les franges d’edat per un costat i esdevenir un centre de 

dinamització cultural i espai de relació social. En aquest sentit ens ha de ser de gran 

utilitat l’enquesta d’opinió que hem duit a terme entre els usuaris. 

La Biblioteca Pública de Maó depèn de la Direcció General de Cultura de la Conselleria 

de Transparència, Participació i Cultura del Govern Balear pel que fa a la gestió del 

personal que hi treballa, funcionaris de la CAIB. Però depèn del Departament de Cultura 

del Consell Insular de Menorca pel que fa a la gestió i pressupostos atesa la transferència 

d’aquesta competència. I alhora depèn del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya pel 

fet de pertànyer a la Red de Bibliotecas Públicas del Estado. D’altra banda la nostra 

biblioteca també col·labora amb l’Ajuntament de Maó i exerceix en certa manera de 

biblioteca municipal. Tot plegat fa que el repartiment de les responsabilitats polítiques 

sigui dispersa i això no afavoreix la gestió d’alguns aspectes. Les diverses participacions 

d’aquesta biblioteca en les entitats de les quals depèn fa que les reunions i les 

col·laboracions es multipliquin.  

Sempre parlam de Biblioteca i tanmateix el nostre centre també és Arxiu Històric. Són 

dos serveis paral·lels, que tot i tenir les seves connexions, atenen a missions, objectius i 

usuaris ben distints. Cal incidir en la necessitat de separar els dos serveis en un 

plantejament de futur que ja ha estat exposat en diversos documents. 

Segons la Llei de traspàs, la biblioteca hauria d’estar atesa per 13 persones. Actualment 

hi treballen 9 més una altra contractada amb pressupost propi. Tanmateix la urgència més 

important és dotar el centre d’un arxiver per atendre l’arxiu històric. 
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2. Introducció 
La Biblioteca Pública de Maó i Arxiu Històric està ubicat en una de les places cèntriques 

de la part antiga de la ciutat, Plaça de la Conquesta, 8. És un bell edifici de factura 

neoclàssica dividit en tres plantes més el soterrani. La superfície útil total és de 2500 m2, 

gairebé la meitat dels quals es dedica a Biblioteca. 

 

Tot i que atén bàsicament la població de Maó, d’unes 

30.000 persones, la Biblioteca dóna servei també a la 

població d’altres pobles propers com Es Castell, Sant 

Lluís i Alaior. D’altra banda està consignada com a 

Biblioteca Insular Central per la qual cosa assumeix 

algunes funcions que abasten tota l’illa. Aquests fets 

fan que l’actual biblioteca quedi actualment mancada 

d’espai i personal. Igualment és d’ús insular l’arxiu 

històric al qual consulten tots els investigadors de dins 

i fora de Menorca 

 

La composició per països del municipi de Maó és molt 

heterogènia: cal comptar la comunitat europea, 

especialment anglesa, que hi viu a més de les 

extracomunitàries, que sumades són 3.205 ciutadans. 

Actualment el municipi té 2.067 aturats. Gairebé la 

meitat de la població ha nascut fora de Menorca. 

 

Font: Padró habitants Ajuntament de Maó 

La ciutat de Maó presenta una rica xarxa d’associacions 

i entitats de tot signe que la fan dinàmica i plena d’oferta 

formativa, cultural i esportiva. Pel que fa a l’educació, el 

municipi té 8 centres d’educació primària i 4 de 

secundària. Cada any se celebra la UIMIR. L’Ateneu de 

Maó organitza cada setmana actes com presentacions, 

tertúlies, tallers, etc. L’oferta de formació extraescolar 

també és notable, amb acadèmies de música, dansa i 

formació artística. La ciutat també compta amb la 

delegació del Conservatori de Música de Menorca. Els 

centres culturals públics i privats són nombrosos: Museu de Menorca, Institut Menorquí 

d’Estudis,  Arxiu d’Imatge i So, Centre d’art Ca n’Oliver, Ateneu de Maó, Orfeó Maonès, 

etc. 
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Menorca té 8 biblioteques municipals que integren la Xarxa de Biblioteques de Menorca. 

La Biblioteca Pública de Maó és la biblioteca de referència. El municipi també té una 

biblioteca privada gestionada per la Fundació Rubió i dues biblioteques més 

especialitzades: la de l’Ateneu de Maó i la del Museu de Menorca. Cada centre educatiu 

també té la seva biblioteca escolar, però en general no disposen de personal per atendre-

les correctament. El Centre de formació del Professorat té una biblioteca especialitzada 

en pedagogia i didàctica. Cal esmentar també l’escola Oficial d’Idiomes amb la qual hi 

tenim col·laboracions i les Escoles d’Adults. 

La Biblioteca Pública de Maó es va crear el 1861, és per tant una de les primeres a l’Estat 

espanyol. El 1948 es trasllada a l’actual seu de Can Mercadal. L’any 2006 s’integra a la 

Xarxa de Biblioteques de Menorca i el 2011 es traspassa les competències de gestió al 

Consell Insular de Menorca. 

La missió bàsica de la Biblioteca és el foment de la lectura en totes les franges d’edat. La 

Biblioteca és un servei públic que garanteix a tots els ciutadans i ciutadanes i a les 

diferents entitats en l’àmbit local i insular l’accés lliure i gratu t a la informació, la 

formació i l’oci per així contribuir al desenvolupament personal i col·lectiu.  s un espai 

de convivència i de cohesió social. D’altra banda és la dipositària del Dipòsit Legal de 

Menorca.  

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2015 es va redactar el Pla 

estratègic de la Biblioteca. En aquell document es van fixar els objectiu bàsics generals: 

fomentar la lectura en totes les franges d'edat; preservar el patrimoni bibliogràfic; 

difondre i crear continguts d'interès dels usuaris; usar i actualitzar les TIC per millorar la 

qualitat del servei; i col·laborar amb la xarxa ciutadana, cívica i institucional.  

    

3. Estadístiques 

 Com una de les 52 Biblioteques Públiques de l’Estat, la de Maó recull les 

estadístiques anuals que són a disposició a la web del Ministeri a l’adreça Bibliotecas 

Públicas  españolas en cifras 

A l’annex 1 es reprodueixen les xifres de la Biblioteca de Maó. Aquestes xifres es fan 

públiques el mes de març. 

Per tenir una comparativa entre la nostra biblioteca, les biblioteques de les Illes Balears i 

la mitjana espanyola, s’extreuen aquestes xifres. En tots els indicadors, els valors de la 

Biblioteca de Maó són millors, tot i que cal tenir en compte que en aquesta taula 

s’inclouen totes les biblioteques públiques, les estatals i les municipals, la qual cosa en 

pot donar una imatge distorsionada: 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebp/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebp/portada.html
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  24,08 1,89 3,25 84,28 0,42 28,31 0,79 1,38 0,62 4,14 5.392 

 

Xifres bàsiques comparades 2015- 2016 

ítem 2015 2016 %  

Dies oberts al públic 285 288 +1% 

Hores setmanals obertura al públic 44 44 0% 

Revistes nova adquisició 12 20 +40% 

Documents incorporats 2443 2394 -2% 

Documents sonors  331 152 -54% 

Documents audiovisuals  437 300 -31.3% 

Col·leccions electròniques 13   

Nous usuaris 976 915 -6.6% 

Prestataris actius 4998   

Préstecs llibres 40.638 43.410 +6.8%  

Préstecs audiovisuals 23856 20.885 -14.2 

Autopréstecs 8025 15.862 +50.59 

TOTAL DE PÉSTECS 70.758 70.676 -0.11% 

Serveis a investigadors: documents consultats 1683 2.033 +17.8% 
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Entrada de persones a la biblioteca  115.196 112.225 -2.57% 

Visites concertades 33 46 +35% 

Serveis wifi 5592   

Visites pàgina web 73.099 92.428 +20.9% 

Sessions d’accés a Internet  (reserves MYPC) 15.664 17.324 +9.6% 

Consultes OPAC via web 5.687 8.716 +65% 

Activitats organitzades per la Biblioteca  33 50 +66% 

Activitats celebrades a la Biblioteca  52 44 -15.3% 

 

En la majoria dels ítems els resultats són incrementats, la qual cosa indica un augment de 

l’activitat i dels serveis prestats per la Biblioteca i l’Arxiu. Hi ha indicadors dels quals no tenim 

encara la xifra de resultats perquè el ministeri no les publica fins el mes de març. 

4. Serveis prestats 

La Biblioteca Pública de Maó vol ser capdavantera en la prestació de serveis culturals. 

Avui el nostre centre, a més de ser un lloc de lectura i de préstec de documents, també és 

un lloc d’activitats culturals. De fet aquesta concepció recupera en cert sentit la idea de 

casa de cultura que es van impulsar als municipis a partir dels anys 60. Ara tanmateix hi 

ha a Maó i a Menorca tot un conjunt d’entitats molt dinàmiques que organitzen un ventall 

ampli d’activitats culturals. La biblioteca ha de trobar el seu lloc específic dins aquest 

conjunt d’iniciatives. 

La Biblioteca Pública de Maó i l'Arxiu Històric ofereix un catàleg de serveis variat: 

1. Consulta de documents. La biblioteca facilita l'accés a les col·leccions tant física 

com virtual, amb la possibilitat d'accedir a altres fons públics.  

2. Servei d'informació. El personal de la biblioteca atén les sol·licituds d'informació 

 de la ciutadania de forma personalitzada. Aquest servei és fa tant al taulell 

d'atenció física com a través de la web. D'altra banda la nostra web està 

estructurada de forma que els internautes poden obtenir informació local d'interès 

per mitja de links ordenats i tematitzats.  

3. Servei de préstec personal o informatitzat. Cada cop més es fa de forma 

automatitzada per mitjà de màquines. Actualment en disposam de dues per a  

préstecs i devolucions. Els  préstecs també es poden realitzar per als fons 

d'altres biblioteques, especialment de la Xarxa de biblioteques de Menorca. Un 

dels serveis que resulta de gran utilitat és el préstec interbibliotecari, amb el qual 

un usuari pot demanar a qualsevol biblioteca un document de qualsevol altra 

biblioteca. Hem servit llibres d’arreu d’Espanya, que en total han estat de 176 (39 

de Menorca, 137 fora de l’illa). Mentre que els serveis que la nostra biblioteca ha 

atès del préstec interbibliotecari cap a altres biblioteques han estat 434 per a la 

Xarxa de Biblioteques de Menorca i de 34 de fora de Menorca. 
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4. El préstec domiciliari es realitza amb usuaris amb carnet.  Amb aquest servei els 

usuaris es poden emportar al seu domicili fins a vint exemplars de documents amb 

un límit de 8 exemplars per a CD (4 per a DVD i CD Rom)  per a  cada tipus de 

material audiovisual, per un període de trenta dies.  

5. Servei d'Internet. A disposició dels usuaris tenim maquinari i programari per a ús 

personal, ordinadors personals i tabletes. Tot l'edifici disposa de wifi obert. Tenim 

a punt una nova xarxa de wifi que serà més potent, fiable i que abasti totes les 

dependències de la biblioteca. 

6. Promoció de la lectura. L'organització d'activitats de foment de la lectura en tots 

els nivells així com iniciatives per posar en valor el món del llibre és una de les 

línies que es concreten en actes diversos i continus. Aquestes activitats són 

explicades a l’apartat 6 d’aquesta memòria. 

7. Atenció als investigadors. En comptar amb Arxiu històric, la visita regular 

d’investigadors és constant i en no tenir personal específic ni pressupost destinat a 

l’arxiu, s’encarrega una auxiliar administrativa d’atendre les sol·licituds, una tasca 

que ultrapassa les seves funcions, però que exerceix amb esforç i dedicació. 

8. Suport a l'educació. Des de la biblioteca es programen actuacions que donen 

suport a la tasca educativa dels centres i donen continuïtat a la idea de la formació 

continuada al llarg de la vida. Així participam amb el programa Viu la Cultura del 

Govern Balear, Salut Jove i Cultura del Consell Insular, així com les visites 

escolars o, altrament, adquirim les lectures dels centres de secundària per als 

alumnes que ho sol·licitin.   

9. Servei de formació a usuaris. El personal tècnic de la biblioteca igualment ofereix 

la possibilitat de fer assessorament en la recerca de llibres, en el maneig del 

sistema de Classificació Decimal Universal. 

10. Servei d'extensió bibliotecària. La biblioteca presta servei més enllà de la 

biblioteca a altres usuaris que per la seva condició no poden accedir-hi: centre 

Penitenciari, Hospitals, Centres de dia i residències de majors. Durant el 2016 

s’ha posat en marxa el préstec a domicili per mitjà de voluntaris per a persones 

amb mobilitat reduïda. Tanmateix ha estat un servei molt poc demanat. 

Probablement necessita més rodatge.   

11. Pel que fa a la pàgina web, s'ha fet una actualització dins l’any 2015. Respecte del 

catàleg, podríem introduir millores afegint els mòduls Absys DIGINET i 

MOPAC. El primer mòdul permet la integració d’informació en format digital 

(portades, índex escanejats, etc.) o els mateixos documents digitals en un context 

híbrid, que ofereix de forma conjunta els continguts físics i digitals; al seu torn, 

Mopac és una web app de l’Opac, d’Absysnet 2.0, és a dir, una interfície 

dissenyada per a mòbils, d’ús senzill i  ràpid. De tots aquets serveis es fan 

revisions contínues i s'actualitzen els continguts, com les notícies, les activitats, 

etc.  

12. Servei ordinador i programari amb 19 unitats a disposició del públic.  

13. Serveis específics. La biblioteca es va adaptant a nous serveis segons les 

demandes dels usuaris i responent a les noves realitats. En aquest sentit podem 

parlar de serveis diversos com: atenció a la immigració i a la diversitat culturals; 

Centres d'interès d'acord amb els esdeveniments educatius,  culturals, socials, etc.; 

difusió de la riquesa patrimonial de l'arxiu històric; suport a la normalització de la 

llengua catalana; suport a l'aprenentatge de llengües; intervencions als mitjans de 

comunicació; cessió d'espais de la biblioteca per a usos ciutadans... 
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5. Programes   

 Entenem per Programes aquelles actuacions que es porten a terme a la biblioteca o 

a l’arxiu històric i que tenen continu tat al llarg de l’any. Alguns d’aquests programes ja 

fa temps que s’organitzen i es desenvolupen amb bons resultats, d’altres són de nova 

creació: 

Pregunti, les biblioteques responen. és un projecte estatal que porten a terme les 

Biblioteques Públiques de l’Estat. Des de qualsevol lloc es poden fer consultes via 

Internet. Les Biblioteques adherides al programa responen a les preguntes formulades 

pels usuaris. Algunes són difícils de respondre i requereixen molt de temps i dedicació. 

Del projecte Pregunti les biblioteques responen s’han  rebut i contestat 54 preguntes al 

llarg del 2016 ( el 2014 van ser 36) i per tant aquest servei ha augmentat un 66.6 % . A 

l’ANNEX 4 es detallen les estadístiques d’aquest servei referides a la biblioteca de Maó. 

Cal dir que la nostra biblioteca és l’única de les Balears que atén aquest servei i ho fa en 

doble torn, per a les peticions en castellà i en les de català. En tot Espanya s’han rebut 

1.504 preguntes, la mitjana de les quals repartides per les 50 biblioteques adherides són 

unes 30. Per tant nosaltres gairebé duplicam aquesta mitjana. Aquest servei ha anat 

disminuint el nombre de consultes fetes de forma paulatina d’ençà la seva creació el 

1999. Tanmateix respondre a les preguntes prou vegades resulta una feina que comporta 

una inversió de temps considerable per part del director. Algunes preguntes, atesa la seva 

complexitat a vegades suposa una recerca d’informació de més de dues hores. Al ritme 

que s’han produ t, resulta que cada setmana tenim una consulta a contestar. 

Any Llull. El 2016 ha estat l’Any Llull. El director de la biblioteca va ser nomenat 

coordinador de l’Any Llull a Menorca. En resum podem qualificar el programa de 

complet, variat i de qualitat.  Cal dir que moltes entitats públiques i privades han 

participat en l’esdeveniment: el Consell Insular, la Xarxa de Biblioteques, l’Ateneu de 

Maó, el Cercle Artístic de Ciutadella, l’ajuntament de Maó, el d’Alaior i el de Ciutadella, 

l’IME, la llibreria VaDllibres, la Ràdio Menorca Cadena SER, el diari Menorca, Jazz 

Obert, la UOM amb la UIB, el setmanari L’IRIS, Illanvers. A Menorca, en total s’han fet 

més de 25 actes: 8 conferències, 7 presentacions de llibres, 6 lectures de textos de Llull, 4 

contacontes, 3 exposicions, 3 concerts, 1 enregistrament sonor i s’han publicat 12 articles 

sobre la vida i l’obra de Llull al diari local Menorca per part d’escriptors i professors, 

amb la col·laboració del Diario Menorca.  Amb aquesta diversitat, Llull ha arribat a 

gairebé totes les poblacions i a totes les edats. 

Rebeca en línia. En col·laboració amb totes les biblioteques d’Espanya, Rebeca és un 

programa de catalogació conjunta que comparteix l’accés als diversos fons. 

Extensió Bibliotecària. D’ençà fa uns anys la biblioteca té un conveni de col·laboració 

amb el Centre Penitenciari de Menorca per tal d’oferir-los els nostres serveis. Es 

constitueix com un préstec institucional. D’altra banda també hi portam alguna activitat 

d’animació com un espectacle de la companyia Improxou. Igualment tenim un petit 
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servei de lectura al centre geriàtric municipal atès per una voluntària que cada dimecres 

hi fa una hora de lectura en veu alta.  

Clubs de Lectura. A la Biblioteca es fan dos grups, un d’adults i un de juvenil. El 

d’adults ja fa anys que funciona de forma autònoma amb el suport de Matilde Valero com 

a bibliotecària i de Marga Llovet com a coordinadora. Es fa una lectura mensual i les 

activitats són incorporades a l’agenda de la Biblioteca. Una d’aquestes lectures és 

compartida amb la resta de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Menorca i és 

una recomanació del Fons Menorquí de Cooperació, que aporta una persona a posta. 

L’altre club de lectura va començar el 20 de novembre de 2016 a petició del director 

Francesc Florit a Fàtima Anglada. La manca de lectors d’aquesta franja d’edat és el motiu 

per incentivar un grup de lectura. Ha estat un èxit perquè ja passen dels 20 apuntats. Els 

joves van des del 9 als 13 anys. Cada mes es treballa un llibre i es fan activitats lúdiques 

entretingudes que van més enllà del simple comentari. Seria ideal organitzar un altre club 

per a les edats entre els 14 i els 18 anys. Caldria trobar una persona que fes de 

coordinador del grup. 

Centres d’interès. La Biblioteca disposa de centres d’interès fixos com els dedicats a 

cuina, els èxits editorials, el de formació i ocupació, el de literatura d’humor i el titulat 

Mirades a Menorca. Altres centres d’interès són temporals, i d’aquets cada any se’n 

realitzen diversos . Es tracta d’un programa senzill per fer cridar l’atenció dels usuaris 

sobre temes que ens semblen interessants. Se solen aprofitar efemèrides o esdeveniments 

o temporades per ressaltar en un expositor els llibres o d’altres documents sobre un tema 

determinat. Aquests són els centres d’interès realitzats: 

➢ 1. Exposició de llibres sobre bolets a la tardor 

➢ 2. Manualitats a l’hivern 

➢ 3. Cuina per Nadal 

➢ 4. Dia Internacional de la Dona, 24 de març 

➢ 5. Dia Internacional contra la violència de gènere , 25 de novembre 

➢ 6. Lectura Fàcil.  

➢ 7. Narrativa breu. 

➢ 8. Maria Antònia Oliver. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 

➢ 9. Montserrat Roig pel 25 aniversari de la seva mort 

➢ 10..Carmen Riera. Premi Nacional de les Lletres 

➢ 11. Mort d’Eduardo Galeano 

➢ 12. Mort de Henning Mankell 

➢ 13. Mort d’Umberto Eco. 

➢ 14. Víctor Català- Caterina Albert, 50è aniversari de la seva mort  

 

Ressenyes Revista ÚTIL. cada mes el director elabora unes breus ressenyes de llibres de 

Menorca o d’autor menorquí a la revista ÚTIL. Són unes recomanacions de lectura 

adreçades al públic general. Al número especial de Nadal s’elaboren unes recomanacions 

entre 5  i 6 llibres per a diverses edats. en total s’han ressenyat 24 llibres de tema 
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menorquí o d’autor menorquí més 10 llibres de recomanacions de lectura per les festes de 

Nadal. 

Trobada de Clubs de Lectura. A Menorca hi ha una bona quantitat de clubs de lectura. 

La biblioteca va organitzar juntament amb la col·laboració del Grup de Persones Majors 

de Maó i l’Obra Social La Caixa una trobada dels 15 grups. En principi es planteja una 

trobada bianual. La trobada va consistir a comunicar l’experiència de cada grup i a 

establir un diàleg amb alguns escriptors menorquins convidats. Es va celebrar el 21 de 

maig del 2016 a la seu del Consell Insular de Menorca, amb un concert de jazz al final de 

festa 

Viu la cultura. Com cada any la biblioteca forma part de l’oferta educativa que 

s’aglutina entorn del programa Viu la Cultura del Govern Balear. Oferim 5 activitats: 

Visites guiades; La Biblioteca infantil; El català de Menorca, llengua comuna; L’arxiduc 

Lluís Salvador i altres personatges; i Antoni Maria Alcover i el Diccionari català-

valencià-balear. 

Investigadors de l’Arxiu. Tot i que no tenim un arxiver per atendre les demandes de 

consulta a l’arxiu històric, la veritat és que és un servei que és molt viu. Com es pot 

comprovar, el 2016 ha estat un any de rècord pel nombre d'unitats documentals servides. 

Els epígrafs referents a investigadors diferencien el número que n'ha vingut diàriament i 

que es suma al cap de l'any encara que es repeteixin. Mentre que els investigadors 

diferents ens diu el total d'investigadors individuals i diferents que ha vingut al cap de 

l'any. S’han fet un total de 774 consultes (la meitat són consultes als Protocols Notarials i 

els documents de la Universitat) i s’han atès 519 comandes i 232 vegades els 

investigadors. Els investigadors en actiu que han consultat l’arxiu durant el 2016 ha estat 

de 66.  L’atenció també es fa sovint a través de correu electrònic i en aquest mode s’han 

atès 116 correus de 58 investigadors diferents. Això demostra la urgència d’equipar 

l’arxiu amb un especialista. 

Fons Patrimonial Fons Menorquí.  Moltes persones venen a la biblioteca per consultar 

la Secció Menorquina, una part de la qual només és accessible prèvia sol·licitud de 

consulta. Al 2016 s’han servit 591 unitats demanades i 668 unitats d’hemeroteca, que 

sumen un total de 1.259 consultes. La Secció Menorquina és una de les tasques més 

importants de la nostra biblioteca i maldam de ser curosos en la seva actualització i 

conservació. 

Jornades Europees de Patrimoni. Aquest programa es va iniciar l’octubre del 2016 i ha 

continuat tot al llarg de l’any i continuarà durant el 2017. Emmarcat dins el programa 

comunitari, vol establir lligams entre la riquesa patrimonial i les comunitats humanes on 

s’ubiquen. A partir de la feina feta per  Xavier Gomila sobre toponímia menor de 

Menorca, es proposa de treballar la memòria oral en la toponímia del port de Maó. Es 

realitzaria un intercanvi d’informació sobre els noms que han rebut i reben els diversos 

llocs ubicats al port de Maó. I es plasmaria el sistema cartogràfic IDE Menorca. Els 

objectius són la preservació de la memòria oral i del patrimoni toponímic que cobra més 

http://www.viulacultura.com/
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valor encara en un lloc com el port de Maó per la riquesa històrica i l’activitat 

extraordinària en l’actualitat. La segona raó és que el port és una zona de profundes 

transformacions que fan canviar la fesomia, altera la memòria i canvia les referències. Per 

aquests motius, la preservació de la diversitat i la originalitat –autenticitat- dels noms es 

fa necessària i urgent. Una volta el grup de treball tengui resultats es faran públics. 

Any Calbó 2017. Durant tot el 2016 el director ha format part de la Comissió de l’Any 

Calbó. En aquesta comissió s’ha anat configurant el programa d’actuacions per a la 

commemoració dels 200è  aniversari de la mort de l’insigne pintor maonès. La 

contribució de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric és la de difondre la figura i l’obra de 

Calbó per mitjà de diverses activitats que es concretaran en la Programació de 2017. 

 

6. Activitats realitzades 
Uns dels propòsits de la biblioteca és dinamitzar la programació d’activitats. Durant el 

2016 s’hi ha realitzat un total de 94 actes. 

● Agafats de la mà 

La BPM pren part del programa Agafats de la mà, centrat en la promoció lectora en la 

primera infància, engegat pel Consell Insular de Menorca i al qual hi participen totes les 

altres biblioteques de l’illa. En concret hem acollit sis tipus d’activitats: Explica’m un 

conte (contacontes), Grup de família i lectura, la Maleta Pedagògica, L’arbre de les 

imatges, Accés al fons específic (són préstecs institucionals a les escoles) i Gaudim de les 

biblioteques (les visites escolars d’infantil)  

● Contacontes. Promoció lectura infantil.  

Les activitats de promoció lectora es fan bàsicament a través del programa Agafats de la 

mà segons les propostes que deriva i proposa la seva responsable Fàtima Anglada. S’han 

fet un total de 15 actuacions de contacontes, que ve a ser un cada mes. La mitjana 

d’assistència de públic ha estat de 46 persones. A cada activitats de contacontes es fa una 

valoració tant per part dels assistents com per part de la bibliotecària. la graella que es fa 

servir és la següent, que posam com exemple. 
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Exemple de full de valoració d’activitats de foment de la lectura 

Títol activitat Contes musicats 

Ponent Icar Tosset (guitarra) i Josep Mascaró (violí) 

Tipus / públic Infantil acompanyats pels pares 

Data: 24/05/2016 Núm. assistents: 45 

 graella de valoració dels participants.  valora 5 (molt bé) - 0 (molt malament) 

La captació de l’atenció i de l’interès 4 

Els valors transmesos i els continguts tractats 5 

La dinàmica de la sessió 4 

La tria dels llibres, qualitat del text, la qualitat Il·lustracions 4 

L’adequació al nivell del públic al qual es dirigeix 4 

El suport visual, audiovisual, escènic, etc. 5 

OBSERVACIONS: (copiades dels comentaris dels 13 fulls emplenats) 
. Em sembla que avui dia als nens els capta l’atenció el suport visual, m’ha semblat. M’ha agradat molt 
. Molt bé, magustado mucho[sic] 
. Molt interessant combinar música i contes 
. Genial!!! 
. Família (papa+mamà+2 hijos) Nos ha encantado. Más veces por favor 
. Ideal per escoles  

 graella de valoració de la biblioteca 

Aspectes positius Gran músics, amb àmplia gama de registres i recursos expressius, i amb molt 

bona sintonia entre ells. Bon equipament de so. Bona idea completar els 

contes musicats amb una explicació al final de per a què serveix cada un dels 

aparells electrònics, parts dels instruments, nocions musicals, etc., posant 

exemples pràctics. Els adults s’ho van passar molt millor que els petits. 

Aspectes negatius El que menys atenció captà van ser els contes, era la música la protagonista 

absoluta. Com sempre, el públic majoritari era de 2-4 anys, i a aquests els 

costava seguir el fil de contes, es distreien bastant. L’espectacle és més adient 

per 4-8 anys. 

Propostes de millora L’espectacle seria complet amb un contacontes amb recursos de veu, 

expressió, teatrals… Els més petits necessiten poder participar més de la 

música, ritmes, algun suport visual del conte, etc. Allò ideal seria que 

vinguessin fillets més grans, però molts tenen les tardes ocupades en 

activitats...  

OBSERVACIONS:  
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Pel que fa a les valoracions, en general són positives. Unes agraden més que d’altres. 

Entre les que han estat valorades pels assistents (no totes les activitats per un motiu o 

altre han estat avaluades) la mitjana de satisfacció és de 3.7 sobre 5. Aquesta és la relació 

de contacontes: 

Barbarossa. La Xaranga. Octubre de 2015. Sobre una reconstrucció històrica de 

la incursió pirata a la ciutat de Maó. Aquesta activitat es va complementar en una 

altra actuació al Museu de Menorca. Assistència de 20 persones 

El regal. Activitat de titelles a càrrec de…  Octubre de 2015 

L’amo en Xec. A càrrec de Laia Garcia i Joan Taltavull. Novembre de 2015. 

Sobre una adaptació del clàssic menorquí de Ruiz i Pablo. L’amo en Xec de 

S’Ullestrà. 

Tnafele. A càrrec de Laia Garcia. Desembre de 2015. Conte amb valors amb la 

col·laboració del Fons Menorquí de Cooperació. 

Ballar amb els núvols. Amb Gemma Moll. Gener de 2016. Assist. 80 persones 

Pre poètica. A càrrec d’Aina Moll. Febrer de 2016. Assistència 12 persones 

Improaventura. A càrrec de la companyia Improxou. Amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Maó en motiu del dia de la dona. Març de 2016 

Mitjons salvatges. Amb Cuqueta de llum. març de 2016. Assist.40 persones 

De castells, princeses i prínceps. A càrrec de Maribel Sirvent “Maribèl·lula. Per 

a un públic de 5 a 11 anys. 25 de abril 2016. Assistència de 15 persones. 

Contes musicats. La sorpresa del jardiner. A càrrec de Icar Toset i Josep 

Mascaró. Maig de 2016. Assistència de 45 persones. 

Il·lustrant amb Sílvia Vivó. A càrrec de Sílvia Vivó. Juny de 2016. assistència 

de 20 persones. 

Dèdal, un inventor amb molt d’enginy. A càrrec de Toni Àlvarez. Setembre de 

2016. Assistència de 25 persones. 

Mil fulles de llenguatge. A càrrec de Mariona Trenchs. Octubre de 2016. 

Assistència de 65 persones. 

Animacontes. A càrrec de Gemma Moll. Novembre de 2016. Assistència de 65 

persones 

El mag Babadú. A càrrec de Joan Pau Bonet. Desembre de 2016. Assistència de 

120 persones. 
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Imatges d’alguns contacontes 
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● Visites guiades 

La biblioteca realitza moltes visites guiades per a diversos col·lectius. Les més freqüents 

són les visites escolars que el 2016 han estat de 46 amb un total de 1003 alumnes i 127 

acompanyants. Durant el 2016 també s’ha fet visites especials per a l’associació d’Amics 

de l’Arxiduc, el del Club de lectura de la gent gran d’Alaior i per a l’activitat sobre 

genealogia. 

● Conferències i presentacions 

Una de les comandes de qualsevol biblioteca són les conferències i les presentacions de 

llibres. Entre el setembre de 2015 al desembre de 2016 s’han organitzat 20 actes: 

➢ Presentació de llibre de Matilde Morcillo. Los judíos de Menorca durante 

la segunda mitad del siglo XVIII a través de los protocolos notariales de 

Mahón (1751-1802).  

➢ Taula rodona  La literatura infantil. Criteris i reptes del Programa Agafats 

de la mà, organitzada per Equip Atenció Primerenca 

➢ Presentació del video Ponç- Quetglas de Joan Allés i Juan Elorduy 

➢ Conferència El millor llibre del món de Antoni Bordoy 

➢ Taula rodona Dia Mundial de la Biblioteca: La biblioteca en anys propers. 

➢ Xerrada Dia Internacional de la Traducció amb col·laboració d’AELC 

➢ Xerrada sobre la recerca  en genealogia en el dia Internacional dels arxius 

➢ Presentació llibre Pasiones y miserias de Luís Miguel Sánchez 

➢ Conferència de Joan Boher. Llegir per créixer 

➢ Conferència de Joaquin Pons. Tres moments crucials de la recerca 

arqueològica. 

➢ Presentació i xerrada sobre el tema Locura y creación amb Talleres 

Islados 

➢ Presentació llibre 40 menorquins als camps d’extermini de Josep Portella 

➢ Presentació de la cantata Ramon Llull de Francesc Vicens 

➢ Xerrada La realitat dels refugiats 

➢ Xerrada sobre Diversitat sexual i gènere amb Ben Amics  

➢ Presentació de l’Agenda llatinoamericana 

➢ Presentació del Llibre Entre dos fills de Maria Vilanova 

➢ Xerrada i presentació de La Ràbia sobre bullying de Lolita Bosch 

➢ Presentació dels premis Illa de Menorca de literatura 2016 

➢ Presentació del llibre Sospecha de estiércol de Josep Llinàs. 

 

 

● Concursos 

Punts de llibre. Ja és tradició d’organitzar un concurs de punts de llibre cada any. La 

Biblioteca de Maó ha arribat a la 6a edició convocatòria del Concurs de Punts de Llibre 

Sant Jordi 2016 L’objectiu de l’activitat és promoure la lectura i la participació entre els 

ciutadans, estimular la visita a la biblioteca i a fer-se’n usuaris. Gairebé totes les obres 
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presentades es van exposar a l’entrada de la biblioteca. Comptam amb la col·laboració de 

l’Escola d’Art de Menorca i amb la botiga d’art Argos. La primera col·labora en les 

modificacions que es van fent a les bases del concurs, dissenya el cartell i dóna una obra 

artística com a premi al guanyador de la categoria d’adults, mentre que Argos regala 

material artístic als 1r i 2n classificats de cada categoria. La biblioteca atorga com a 

premis llibres nous del nostre fons que són duplicats o que són donacions del Ministeri de 

Cultura. Amb els guanyadors de les diverses categories s’editen els punts de llibres per 

regalar als nostres lectors durant la diada de Sant Jordi i al llarg de l’any. El Jurat ha estat 

format per dos professors de l’Escola d’Art, el galerista d’Argos i Artara i tres membres 

de la Biblioteca. El lema/tema de la convocatòria va ser Menorca talaiòtica. Hi van 

participar els centres educatius IES J. Ramis i Cap de Llevant, CEIP Antoni Juan 

Alemany, CC St. Josep i La Salle Maó, Escola d’Art de Menorca i Acadèmia de dibuix 

Creae, als quals agraïm la seva col·laboració que s’ha demostrat en el gran increment de 

punts presentats, que en dos anys gairebé s’ha triplicat fins arribar als 321 punts. La 

majoria dels quals, 217, corresponen a la franja infantil (fins a 12 anys) de juvenil i adults 

se n’han presentat 70, i d’adults (a partir de 17 anys) 26. I un agra ment molt especial al 

Centre Polivalent Carlos Mir, que s’ha presentat per 1ª vegada, amb 8 presentats. 

Lletres i mots. La biblioteca participa en la celebració del concurs Lletres i Mots 

organitzat pel Consell Insular. Dirigit a estudiants d’ESO. El concurs es fa de forma 

col·laborativa entre els centres educatius i les biblioteques. Per als primers classificats la 

biblioteca regala un lot de llibres. 

 

● Tallers 

Maó + flors: taller de confecció de motius florals que impulsa l’ajuntament de 

Maó i molts establiments comercials i entitats ciutadanes col·laboren per mostrar 

una ciutat més polida. Enguany s’han fet dues actuacions en aquesta activitat, per 

una banda el taller dirigit per Antoni Riera, dissenyador i artista visual; per una 

altra el director en la seva faceta d’artista va pintar un teló de 3 x 3 metres amb 

una ABECEDARI florit que va ser penjat del balcó de la façana.. Aquest teló 

llavors va ser instal·lat a pujant de l’escala principal de l’interior. 

Taller microrelats. Amb motiu del dia de la dona i conduït per Fàtima Anglada i 

a petició de l’ajuntament de Maó, es va organitzar un taller de mocrorelats que va 

tenir molt d’èxit. El taller es va repetir per la demanda de persones que van quedar 

fora. Es va acordar de repetir-lo el 2017. 

Taller manualitats de Nadal. Cada nadal s’organitza un taller de motius 

nadalencs adreçat a famílies. Els motius llavors solen ser aprofitats per decorar la 

biblioteca per les festes. 

 

 



 
Memòria 2016  

Biblioteca Pública i Arxiu Històric // Pça. Conquesta, 8.   07701-Maó //  www.bibliomao.es  // info@bibliomao.es  // tel. 971369190.    

20 

● Exposicions 

 

El català de Menorca. La Biblioteca Pública de Maó va 

idear una activitat adreçada a tota la població de Menorca 

que consisteix en una exposició de 9 panells en els quals es 

mostra la llengua escrita recollida de diversos documents des 

del s. XIV fins a l'actualitat. Aquesta mostra llavors estarà 

disponible per als estudiants en forma d'unitat didàctica per 

tal d'estudiar les formes estàndard de la llengua escrita del 

català de Menorca. Els objectius eren mostrar les 

característiques de la llengua escrita en els documents antics 

conservats de Menorca, comprovar l'evolució els canvis i les 

permanències d'aquestes característiques lingüístiques i 

definir què era la llengua estàndard dels menorquins al llarg 

dels segles. 

L'estructura dels panells es fa en tres parts. La primera és la 

reproducció fotogràfica del document original en la llengua 

catalana del seu temps. Manuscrita, incunable o editada. Una 

segona part és la transcripció en llengua actual per tal de 

facilitar la comprensió del text i que el lector alhora en pugui 

fer una comparació de com ha canviat l'ortografia i alhora 

comprovar la profunda unitat idiomàtica del català al llarg del 

temps. Finalment la tercera part és un comentari lingüístic de 

les característiques del text. L'exposició té un plafó inicial en el qual s'indiquen les cinc 

idees bàsiques sobre el model de llengua estàndard i dues cites de dos estudiosos de la 

matèria. Amb aquest material llavors es va encarregar la redacció a Esperança Palliser 

amb l’assessorament del director Francesc Florit d’una unitat didàctica per a ESO i una 

altra per a batxillerat i que els centres poden sol·licitar a través del programa Viu la 

cultura. 

 

Vesalius. Exposició La joia de la Biblioteca Pública 

de Maó al voltant del llibre incunable De humanis 

corpore fabrica de Andreas Vesalius i de la novel·la 

El secret de Vesalius de Jordi Llobregat. Els 

continguts exposats van ser fragments de la novel·la 

El secret de Vesàlius on parla del llibre, una 

descripció i explicació de les característiques de De 

Humanis Corpore Fabrica, informacions sobre la 

novel·la i l'autor, explicació breu de la llegenda 

negre de Vesalius i un resum sobre la importància 

del llibre. A més es va donar informació visual amb 

l’exposició del llibre original i reproducció de les 

làmines il·lustrades. Va acompanyar l’exposició informació virtual amb un odinador. 
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Blaquerna. Una de les joies del fons antic és una 

edició de 1521 de la novel·la Blaquerna de 

Ramon Llull. Per aquest motiu es va muntar una 

exposició entorn d’aquest llibre. es va exposar 

l’original i totes les obres que tenim al fons 

documental de Ramon Llull. També vam fer 

reproduccions dels gravats inclosos als llibres i un 

ordinador per ampliar informació amb enllaços a 

diverses webs interessants. Aquesta pàgina va ser 

enviada als centres d’ensenyament secundari per 

al seu aprofitament.  

 

Tres moments crucials de la recerca 

arqueològica de Menorca. 

La Biblioteca de Maó s'uneix a les activitats que 

promouen el coneixement de la Menorca 

Talaiòtica, candidata a patrimoni mundial. 

L'exposició mostra tres documents que 

representen tres moments importants de la recerca 

arqueològica: el 1818 Joan Ramis publica 

Antigüedades Célticas, el 1892 Cartailhac estudia 

els Monuments primitifs de les Balears i el 1931 

Margaret Murray escriu els seus tres toms de les 

Cambridge Excavations in Minorca. Són les tres passes que posen les bases dels actuals 

estudis prehistòrics. L'exposició es composa dels tres documents i d'algunes edicions 

complementàries, acompanyades de tres peces cedides pel Museu de Menorca i que 

corresponen a tres troballes dels respectius moments. A més es va decorar la sala amb 15 

il·lustracions de diversos jaciments arqueològics talaiòtics: els dibuixos de Joan Ramis, 

els gravats de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria i les fotografies del llibre de Murray. Va 

comptar finalment amb una conferència dia 13 de maig de Joaquín Pons Machado que 

versà sobre el contingut i la importància d'aquests tres moments.  

400 aniversari Cervantes. Oberta durant 

el juliol i l’agost la Biblioteca de Maó 

celebrà els 400 anys de la mort del més 

cèlebre escriptor en castellà, Miguel de 

Cervantes amb una exposició en la qual es 

mostraven diversos exemplars històrics 

d’obres cervantines i l’edició especial 

acuradíssima d’una traducció a l’italià de 

El Quijote de la Mancha il·lustrat per 

mestre pintor menorquí Matias Quetglas. 

L’exemplar que es va exposar a la 

Biblioteca conté 14 d’aquests dibuixos 

reproduïts com a litoserigrafies, i correspon a PA (Prova d'Artista) propietat del Consell 

Insular de Menorca. Aquesta edició especial és limitada de 975 exemplars numerats 
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L’exposició també reprodueix 37 còpies de gravats dels segles XVIII i XIX de El 

Quijote. En un prestatge els visitants podien veure les diverses edicions que la biblioteca 

té a disposició dels lectors (edicions també en diverses llengües (anglès, alemany, àrab) i 

edicions infantils del clàssic cervantí. Tancava l’exposició una pantalla d’ordinador en el 

qual l’usuari podia ampliar els coneixements en diversos enllaços a Internet que remeten 

a les webs més destacades sobre els 400 aniversari de la mort de Cervantes. 

 

 

 

 

Un convit de lletres. A finals del 2016 es va muntar 

aquesta expo  de fotografíesa la biblioteca Pública de 

Maó. Els fotògrafs Alvaro Anglada i Pau Gener del 

club de fotografia del Cercle Artístic han retratat  els 

escriptors de Ciutadella. cada escriptor és caracteritzat 

amb algun element o postura que el relaciona amb 

l'obra escrita o amb les preferències literàries. Així 

Joan López Casasnovas, que durant anys va usar el 

pseudònim Pere Xerxa com escriptor és retratat com 

un pescador. Cada fotografia va acompanyada d'un 

text seleccionat d'un autor de referència i d'una 

explicació del perquè d'aquesta tria personal, així per 

exemple l'historiador Miquel Àngel Casasnovas, va 

elegir L'Odissea, com el primer llibre de relat històric, 

o bé Pau Faner tria un llibre d'aventures El Corsari 

Negre de Salgari. L’exposició va ser tot un èxit a 

Ciutadella perquè és una visió fresca, desenfadada 

dels escriptors, posats en tessitures a vegades 

còmiques, altres iròniques o simplement ocurrents. 

 

 

● Lectures 

 

Històries per a adults. Dia 18 de desembre 

del 2015 l’actor Jordi Odrí va fer una lectura 

dramatitzada de dos contes extraordinaris de dos 

escriptors “maudits” de la literatura francesa més 

trencadors: Jean Cocteau i Boris Vian. Històries per 

a adults, divertides, surrealistes i pujades de to. 

Després de la lectura, l’actor ens va fer una 

semblança dels dos escriptors i s’estableix un diàleg 

amb els assistents.  
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Contes d’amor (i desamor). La biblioteca Pública de Maó 

va organitzar dia 18 de març de 2016 la lectura de contes 

escrits en els tallers d'escriptura creativa d'Ana Haro. Els 

tallers d'Ana Haro tenen un èxit notable entre les persones 

que els rossega el cuc de l'escriptura. Ana Haro, periodista, 

té una mà especial per motivar en els seus participants. Porta 

els tallers vinculats a l'Ateneu de Maó i al Cercle Artístic de 

Ciutadella. Els resultats d'aquests tallers són d'una gran 

qualitat. En aquesta ocasió el tema triat amor-desamor dóna 

molt de joc i una saludable diversitat de mirades. La lectura 

va ser acompanyada d'un trio musical, Topsy Gipsy, amb 

melodies de blues i jazz. 

 

 

Interpretant l’Amic. Lectura dels versicles del Llibre 

Amic e Amat de Ramon Llull amb els actors lectors Conxi 

Masreal i Lluís Febrer i acompanyament de guitarra de 

Carlos Mangado. Durant la lectura es van projectar les 

obres dels seixanta-sis artistes plàstics que van participar al 

projecte Interpretant Llull el 2009. Va ser una de les 

activitats organitzades amb més èxit i més lluïdes. 

 

 

 

Enregistrament de ràdio. Durant els mesos d’octubre i novembre es va preparar i 

enregistrar la quasi totalitat del llibre d’Amic e d’Amat de Llull als estudis de la Ràdio 

Menorca Cadena SER. L’extraordinària col·laboració dels periodista Luís Soler i la seva 

implicació ha fet possible que cada dia se sentís per la ràdio un versicle de Llull. Ha estat 

possiblement l’actuació amb més projecció a Menorca, pel fet que aquest enregistrament 

arriba cada dia als o des de milers de persones de l’illa.  
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Marató lul·liana. Lectura de textos de Ramon Llull per 

persones diverses durant el matí del dia del llibre el dissabte 23 

d'abril durant tot el matí. Aquesta activitat es va dur a terme a 

quasi totes les biblioteques de la Xarxa. La de Maó va comptar 

amb la col·laboració de l’àrea de cultura de l’Ajuntament de 

Maó que hi posà l’equip de so i la ubicació a la plaça de la 

Reina. Hi van participar 27 lectors i es van llegir textos 

escollits de diverses obres com Llibre d'Amic i Amat, Llibre de 

les bèsties, Vida coetània, i altres.  

 

 

El Verger de l’amat. Lectura poètica. Activitat organitzada 

entre El setmanari El Iris i la Biblioteca Pública de Maó. Es va 

celebrar al pati de Santa Clara de Ciutadella amb els intèrpets 

l’atriu Montse Germán, en la veu, i del músic Ferran Pisà, a la 

guitarra. Van fer una interpretació deliciosa dels textos de Llull. 

Es va comptar amb la col·laboració de la Fundació Baleària i de 

l’Ajuntament de Ciutadella. 

 

 

 

Dia internacional de la poesia. La Biblioteca 

Pública de Maó celebrà el Dia Mundial de la poesia, 

21 de març de 2016, amb un recital. El programa 

consisteix en dues activitats organitzades per la 

Biblioteca Pública de Maó amb el suport de l'IEB en 

el marc del programa TALENTIB d'intercanvi entre 

escriptors de les Illes Balears, específicament en el 

Circuit de Literatura.  Es van celebrar dos actes: un 

per a estudiants de secundària i un altre per a públic 

adult. Els participants van ser els poetes: Sebastià 

Perelló, Miquel À. Llauger i Bep Joan Casasnovas, i el glosador Joan Pons de Soca de 

Mots. De manera que es va poder acarar la poesia dita “culta” amb la poesia popular 

d’arrel tradicional. Es va fer lectura del poema d'Olga Xirinacs en diverses llengües per 

part dels alumnes com a pregó del dia. 
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● Activitats externes 

Anomenam activitats externes aquelles en les quals la Biblioteca Pública de Maó no 

participa en la seva organització i es limita a cedir l’espai per a la seva celebració. Són 

moltes les entitats públiques i privades que sol·liciten la sala d’actes o altres 

dependències per fer-hi actes. Cal dir que la gran majoria es vehiculen a través d’una 

sol·licitud on line. La Biblioteca es va dotar d’una normativa per a l’ús i cessió de la sala 

d’actes. Creiem que aquesta és una de les funcions que fa i ha de continuar fent una 

biblioteca pública. Hem hagut de rebutjar demandes perquè no eren incloses dins els 

criteris fixats. Han celebrat actes externs les següents entitats: 

● Cercle Podem Menorca 

● Assemblea Estudiants per l’Escola Pública 

● Associació de Venedors Ambulants 

● Cine Forum Drets Humans 

● UNED 

● Ajuntament de Maó (formació per a funcionaris) 

● Plataforma PAH 

● Teatre per a discapacitats 

● Fons Menorquí de Cooperació 

● Col·lectiu Luna Roja 

● Institut Estudis Baleàrics 

● Associació Ben Amics 

 

7. Infraestructura i Equipament 
El Ministeri de Cultura va fer una inversió de 140.378 euros en la climatització de la 

segona planta de l’edifici, destinada a l’arxiu històric i al fons antic. Aquesta millora 

permet que l’estabilitat de temperatura i humitat afavoreix la conservació dels documents. 

D’altra banda s’han tapat amb paper blanc els vidres de les finestres que donen a migjorn 

per evitar l’entrada de sol, sempre perjudicial als documents. Hem habilitat l’espai que 

dóna al balcó nord, damunt el penyal del port, com una sala de reunió per oferir als 

col·lectius que ho demanin. Està pensat com un lloc de trobada de grups com 

associacions o per a alumnes que hagin de fer treballs de grup. Encara hi manca aïllar-lo 

del soroll de les màquines de refrigeració. està dotada d’un ordinador, i una taula gran 

amb cadires i una pissarra vileda. 

Quant a la sala d’infantil hi hem fet dues intervencions: hem instal·lat una cortina negra 

per a escenografia dels contacontes i hem comprat una estora gran de 3x3 metres que serà 

ubicada al a zona dels més petits i la podem traslladar a l’espai dels contecontes en cas de 

celebrar-hi alguna activitat. Pel que fa a la sala d’actes hem comprat un projector de 

gamma alta per a millorar sobretot la projecció audiovisual, molt deficitària amb el 

projector  que es va instal·lar el Consell de resultes d’haver-se espanyat el nostre. La idea 
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és que la projecció permeti també passar vídeos i pel·lícules amb una mínima qualitat 

d’imatge. Hem comprat dos llums per a lectura de faristol. 

Les compres d’equipament fetes durant el 2016 han estat les següents:  

6 butaques 
6 cadires de lectura 
6 mobles expositors de llibres 

3 vitrines de vidre per exposicions 
2 Llums led per faristol 
2 carros metàl·lics per llibres 
Diversos expositors de metacrilat 
6 expositors d’alumini 

15 auriculars 
1 reproductor de DVD 

Cortines i estora per la zona infantil 

2 Taules per tallers 
Bomba d’aigua 
Cablejat per ampliació de la cobertura del WIFI 
Instal·lació de punts d’accés inalàmbric per ampliació de la cobertura del WIFI 

2 estacions de treball per préstec de llibres 
Màquina d’autopréstec de llibres 

Servidor HP 
Projector Espons per a la sala d’actes 
SWITCH de 48 ports 

2 discos durs externs 

 

Deficiències: 

1.  Cal fer constar que la fusteria exterior de l’edifici, a causa del poc manteniment 

presenta un estat molt deteriorat. El director ha elaborat una memòria justificativa i un 

pressupost per tal que sigui remès a la Direcció General de Coordinación de Bibliotecas 

del Ministeri de Cultura per tal que s’hi faci una inversió i millorar l’estat de la fusteria 

exterior. 

2. Un dels urinaris per a homes de la planta baixa va haver de ser tapiat a causa d’una 

avaria de difícil solució. S’optà per inutilitzar-lo car les obres de reparació són costoses ja 

que caldria obrir el sòl i fer obra gossa, la qual cosa ara la biblioteca no pot fer. 

3.  Cada any se sol produir algun desperfecte a la teulada. Enguany hem hagut d’adobar 

una dotzena de teules que van volar amb una tramuntanada. Els ve ns de l’edifici Marès 

ens tenen advertits de la perillositat d’això. 

4. La manca d’espai obliga a llogar un magatzem al carrer Oquendo de Maó. Aquest 

local, tot i les millores introduïdes en el darrer any, no és un lloc adient per a la 

conservació dels documents. El dipòsit del carrer Oquendo necessita una revisió de dalt a 

baix. 
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Propostes d’actuacions en infraestructura per al 2017  

Separar amb una porta de vidre l’espai de lectura d’adults de la zona infantil per no 

interferir una activitat amb l’altra. 

Reordenació i neteja del magatzem del carrer Oquendo 

Arreglar l’escala principal que està molt deteriorada, el sòl i les parets 

Renovar la fusteria exterior o bé arreglar-la i millorar eficiència energètica 

Aïllar del soroll la sala del fons com a sala de reunió 

Posar agulles anti-coloms a la teulada de la façana principal 

Rascar i pintar la barana de ferro del balcó i les reixes de les  finestres 

 

 

 

8. Recursos humans. 
El número de llocs de treball assignat a la Biblioteca i Arxiu Històric de Maó és de 22 

persones. Actualment hi treballen 9, més una contractada a 10 mesos amb pressupost 

propi. Aquesta biblioteca és la segona més mal dotada de personal de totes les 

biblioteques Públiques de l’Estat atenent una població similar. Resulta evident la manca 

de personal per atendre no només la gestió del dia a dia sinó també la dificultat que 

suposa per engegar programes, activitats i projectes. Especialment greu és el cas de 

l’arxiu, perquè no té ni pressupost assignat ni cap persona que el pugui atendre. Les 

poques gestions que es fan es redueixen a la petició de documentació per part dels 

investigadors i que realitza una auxiliar administrativa. 

Com cada any s’ha procedit a la contractació parcial 9 mesos de Carmen Rodríguez per a 

tasques de catalogació. Per l’eficiència de la treballadora i pel coneixement en la gestió 

del programa es  va acordar de renovar el seu contracte per al 2017. Es va proposar que la 

seva jornada laboral durés 11 mesos al llarg de l’any amb un horari equivalent a la 

setmana. 

Des del març del 2016 l’ordenança Andrés Robles Martínez, que tenia una comissió de 

serveis parcial, va tenir una comissió de serveis total, és a dir un crèdit horari sindical de 

temps total, de manera que va deixar de treballar a la Biblioteca. De llavors ençà fins a 

l’actualitat no ha estat suplert per cap altra persona, de manera que hem perdut un lloc de 

feina. Esperem que per al 2017 es pugui restituir la seva plaça atesa la necessitat. Dels 4 

ordenances assignats, actualment només estan ocupats dos.  
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Prejubilació de Margarita Moragues: assignada a la biblioteca com a ajudant de biblioteca 

és un peça clau dels recursos humans. En aquesta memòria volem deixar constància de la 

seva feina ben feta, de la dedicació posada i de tots els seus esforços. Ha treballat a la 

nostra biblioteca d’ençà de jove i ha fet tota la seva vida laboral aquí. La prejubilació 

implica que a partir de gener del 2017 farà ¼ de la jornada laboral, que probablement 

concentrarà en 10 setmanes continuades. La resta de la jornada que deixa de fer Marga 

Moragues serà feta per la contractació parcial d’Antònia Soler Florit de ¾ de jornada 

laboral. Durant les primeres setmanes n’Antònia Soler aprendrà d la mà de Marga 

Moragues les tasques i les funcions per gestionar bàsicament el sistema informàtic i els 

programaris usats per a la biblioteca. 

Entre el 14 d’octubre i el 25 de novembre hem tingut en contracte de pràctiques a Dani 

Sintes Guàrdia a través del programa FIOP-DIM 15. És un contracte de formació en 

pràctiques per a persones amb discapacitat amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral. 

El total d’hores de pràctiques han esta de 120h. Aquest contracte va ser signat amb la 

EBAP. Es va fer una valoració positiva i es va comunicar la disponibilitat de la Biblioteca 

Pública de Maó a continuar col·laborant amb el programa en el futur. 

La biblioteca va iniciar un projecte de voluntariat. Tanmateix no ha donat la resposta 

requerida, a causa de l’atenció que requereix el projecte. es va intentar d’integrar el 

voluntariat de la biblioteca amb el voluntariat que organitza l’ajuntament de Maó, però no 

s’ha portat a terme. Es va fer una primera recollida de persones disposades a fer de 

voluntaris i es van apuntar un total de 14 persones. De totes elles dues realitzen tasques 

específiques: una s’encarrega de portar els préstecs a domicili a persones amb mobilitat 

reduïda, l’altra fa lectura a un grup de persones majors a la residència geriàtrica de Maó. 

Tot i que es va redactar un projecte per disposar de voluntariat, no s’ha desenvolupat per 

manca de temps per a gestionar-lo. Es proposa que en un futur es pugui posar en marxa. 
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9. Organització interna 
Cada setmana es fa una reunió de tot l’equip del personal de la biblioteca. Es redacta una 

acta breu dels acords presos. El director comunica les informacions importants i es mira 

d’arribar a acords sobre gestió, programes, activitats, etc.  

Una de les prioritats marcades en l’anàlisi DAFO fixava que calia reordenar les tasques i 

les funcions en la gestió de la biblioteca. Per fer-ho era necessari de marcar uns criteris 

compartits per al funcionament dels diversos serveis que es presten. En aquest sentit al 

llarg de l’any hem treballat documents per tal de consensuar aquests criteris.  Aquests 

documents són els següents: 

● Criteris generals per la l’hemeroteca 

● Criteris per a l’esporgament 

● Normativa d’ús de la sala d’actes 

● Criteris per a la suspensió d’usuaris (esborrany) 

● Normes d’accés a Internet 

● Normes d’ús de les Tablets 

● Document de tramitació de donacions (no patrimonials) 

 

Queden encara altres documents que s’hauran d’anar treballant per al 2017. Aquests 

documents que fixen criteris són també compartits per la Xarxa de Biblioteques de 

Menorca, si bé cada biblioteca els adapta a la seva realitat. 

Una de les feines que s’han desenvolupat és la definició de les tasques que fa cada 

persona segons les seves responsabilitats, categoria professional i lloc de treball que 

ocupa. En aquest sentit s’ha elaborat una graella en la qual es fixen tots aquests detalls. 

Amb tot resulta difícil a vegades arribar a un acord. 

Queixes i suggeriments. Durant el 2016 s’han rebut 4 queixes (més una altra que no va 

deixar ni el seu nom ni el seu contacte) a les quals s’ha donat resposta, un suggeriment i 

una felicitació. Dues queixes per la connectivitat wifi que prest serà solucionada amb el 

nou sistema que s’instal·larà. Una altra pel tracte del personal al missatges de l’empresa 

de valisa, que no hi va haver manera de parlar-hi, però que després es va donar per 

solucionat. L’altra queixa era per permetre propaganda de Testimonis de Jehovà. En 

aquest cas va parlar el director amb la persona que va presentar la queixa i com que una 

de les normes de la biblioteca és no permetre proselitisme de tipus religiós, simplement es 

van retirar els fulletons. D’altra banda uns representants dels Testimonis de Jehovà es 

presentaren al despatx del director amb la sol·licitud de realitzar un acte a la biblioteca. 

El director els va comunicar que no es permeten actes d’aquests tipus segons la normativa 

interna que tenim aprovada relativa a l’ús de la sala d’actes. van acceptar l’explicació i 

els vaig suggerir altres llocs que podrien demanar. El suggeriment demanava ampliació 

d’horaris, la resposta al qual va ser de desestimar-ho per manca de personal. Amb tot 

consideram que l’horari d’obertura al públic és suficient amb les 44 hores setmanals. 
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Resultats de la valoració d'algunes propostes de resolució al diagnosi DAFO 

DEBILITATS Propostes per afrontar debilitats  

D2.Tot  i la capacitat de 

feina, l'equip necessita 

organitzar-se millor. 

Elaborar una graella amb les tasques de gestió i els recursos humans 

 disponibles, indicant les necessitats i les prioritats, per tal de 

millorar l'organització interna, analitzar els defectes, evitar càrregues, 

rectificar errors i consensuar solucions. 

3.2 

 

  

D4. Relació dificultosa 

entre el personal. 

Ser escrupolosos i tolerants en el respecte a les persones i les seves 

feines. 

3.3 

D5.Excessiva respon-

sabilitat del personal i poc 

valorats. Estrès en l'equip 

Tenir en compte totes les feines i valorar-les en igualtat pel bon 

funcionament d'una biblioteca ben organitzada. 

3,5 

D7. Manquen criteris clars 

per repartir les 

competències de cada  

persona de l'equip. 

Establir  criteris objectius i compartits per a les funcions i 

competències de cada membre de l'equip segons les aptituds i les 

habilitats  personals i d'acord amb la normativa de la Funció Pública. 

3,6 

En cas de compartir tasques cal compromís i responsabilitat. 4,6 

D8.Manca de motivació de 

l'equip de la biblioteca. 

Establir  un sistema de comunicació entre l'equip per compartir. 3,6 

Fixar objectius individuals i compartir-los en grup. 3 

Valoració emocional de les persones de l'equip. 3,2 

Aclarir  les directrius de la biblioteca i assumir-les amb motivació. 3,4 

D9.Dificultats per assolir 

els objectius i el programa 

de l'equip.  

Establir  les competències de cadascun dels membres de l'equip, 

derivades de les seves responsabilitats i de les quals n'ha de 

donar compte. 

2,4 

Problemes amb horaris, 

especialment vacances de 

Nadal i estiu. 

   

Disposar de dues persones més per fer torns de doble plantilla  1 

Reclamar  que es cobreixi del tot la plaça de l'alliberat sindical.

  

2,4 

Establir  un Horari de Nadal especial. 1,7 

D14.  Organització poc 

adequada de les tasques 

individuals de l’equip 

Clarificar com, quan i qui fan tasques ordinàries de gestió. Aquest punt 

i altres de les debilitats es poden resumir en la falta d’una millor 

organització i planificació de les tasques a fer dins el centre perquè 

falta una persona que organitzi i dirigeixi tots  aquests punts.  

2,2 

Establir  un “calendari” de torns on s’especifiquin les tasques diàries, 

setmanals i mensuals i les persones responsables de dur-les a terme. 

2,7 

D19.Poc contacte amb 

grups de joves 

Oferir un tipus d'activitats adreçades a grups de persones entre 12 i 18 

anys, especialment aquells que tenen poca o nul·la relació amb la 

biblioteca. Caldria establir alguna col·laboració amb  l'Ajuntament de 

Maó i el Casal de Joves. 

5,1 
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Es proposa separar de forma atractiva la secció de còmics i pel·lícules 

manga, d'interès per a joves. Igualment es pot oferir un taller de dibuix 

manga. 

2,6 

Es proposa de fer una secció específica amb llibres, revistes, 

pel·lícules...) relacionada amb activitats esportives (running, bicicletes, 

triathlons, escalada...) com a centre d'interès, publicitar-ho pels centres 

de secundària.  

2,7 

Es proposa d'aprofitar els treballs proposats a les escoles per fer 

centres d'interès. 

3,4

  

AMENACES Propostes per afrontar amenaces   

A5.Falta d'un tècnic 

d'arxius. 

Cal dotar-se de més personal subaltern i de més auxiliars. 0 

A7.Millora del préstec 

automàtic. 

Observar el funcionament de l'autopréstec i deixar constància de les 

incidències per trobar les solucions d'acord amb les necessitats. 

5,7 

A8.Les  expectatives dels 

polítics que no tenen en 

compte les necessitats. 

Fidelitzar els usuaris i comprometre'ls    4,4 

Direcció compromesa amb l'equip quan les expectatives dels 

responsables polítics es tornen en amenaces. 

4,2 

A9.Mala senyalització 

urbana de la biblioteca. 

Realitzar  una petició expressa a l'ajuntament de maó perquè disposi 

d'una senyalització vertical adequada per a la biblioteca.  

5,1 

A13.Manifestacions  

diverses de la crisi. 

Elaborar  i executar un Pla d'estalvi pressupostari. 6,3 

A14. Manca d’una política 

bibliotecària a nivell balear 

Definir les relacions BPM-Xarxa de Biblioteques de Menorca per tenir 

una línia conjunta.   

4,8 

Plantejar  quina és la postura de Menorca dins el conjunt de la política 

bibliotecària de Balears.  

2,8 

Tenir una veu comuna a nivell de comunitat de cara al  Ministeri de 

Cultura  

4,2 

A10.El  risc d'abastar més 

del que es pot assolir en 

responsabilitats. 

Fer reunions regulars per tal de tractar temes de gestió del grup i mirar 

d'unificar criteris. 

5 

A19Poca  autonomia per 

comprar material d'oficina. 

Negociar amb el CIMe una partida del pressupost per tenir més 

autonomia  per a la compra de material d'oficina 

4,2 

OPORTUNITATS Propostes per aprofitar oportunitats   

O7.La  interacció entre la 

Biblioteca de Maó i la 

Xarxa de Menorca. 

La interacció entre la Biblioteca Pública de Maó i la Xarxa de 

Biblioteques de Menorca és una oportunitat per aprendre altres 

maneres de fer, compartir experiències i col·laborar a diferents nivells. 

4,7 
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O8. Mantenir la despesa en 

adquisicions de novetats.  

Convertir l'oportunitat en compromís 6 

O9.Igualtat d'oportunitats 

que oferim als usuaris 

Aprofundir a donar opcions obertes d'accés a usuaris. 6,7 

O13.La  crisi ha provocat 

més ús de la biblioteca. 

Augment d'usuaris i d'usos arran de la crisi econòmica. La biblioteca 

socialitza més els recursos i es fan més préstecs. 

6,3 

O14. Bona disposició de 

les escoles als serveis de la 

biblioteca 

   

Potenciar la relació amb les escoles com a canal a través del qual 

podem arribar al públic més jove per tal d'iniciar-los com a usuaris 

potencials dels nostres serveis.  

7,7 

Oferir visites a la biblioteca a grups d'alumnes amb activitats 

atractives. 

7,5 

Crear  noves activitats per no repetir sempre el mateix i tenir un ventall 

més ampli d’oferta didàctica i treure un millor profit del fons de la 

Biblioteca. 

7,4 

O19.Publicitat de la 

biblioteca a l'entorn. 

Cal ser més actiu amb les notícies relacionades amb la biblioteca i 

posar-ho a la web i al facebook com a forma ràpida d'arribar a la gent. 

La web ha de ser més viva i dinàmica per ser més atractiva.  

6,1 

Es proposa de ser més present a la premsa local: notificar totes les 

 activitats que es realitzen a les biblioteques. Cal també 

aparèixer a les agendes culturals diverses de Menorca. 

7,1 

Es proposa de estar en contacte amb l'oficina d'informació turística de 

Maó i disposar de tota la informació que es genera en aquest  sentit. 

3,8 

De cara el turisme es proposa de fer socis provisionals durant l'estada 

turística i publicitar millor el llibres de lectura en v.o. d'altres llengües. 

6,2 

Informar  del servei wifi gratuït a turistes, creuaristes, i a la gent en 

 general per a gestions relacionades amb els viatges. 

5,8 

   MITJANA  TOTAL 4,27 

 

 

Observacions: La nota mitjana global de 4.27 indiquen uns mals resultats, un suspès, en 

termes acadèmics. L'anàlisi quer el director en fa és negatiu. Es tracta d'una autovaloració 

de l'equip i del funcionament com a equip i com a biblioteca. Passats els 14 mesos de 

l'anàlisi del DAFO realitzat quan va entrar el nou director Francesc Florit, es dedueix, si 

es donen com a vàlids els resultats, que la gestió de la biblioteca, els problemes detectats i 

les vies de solució indicades, tot plegat ha estat decebedor. Davant açò es planteja la 
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necessitat de revisar l'assoliment dels ítems de resolució i mirar maneres per trobar 

solucions. 

Hi ha una gran disparitat de valoracions que van en molts casos del 0 a l0 en un mateix 

ítem i per tant la variació típica resulta extraordinàriament alta, màxima, la qual cosa 

resulta com a mínim sorprenent i que resta credibilitat a la puntuació. Cal indicar també 

que hi ha hagut molts ítems que no s'han respost, que pot ser causat per diversos motius, 

entre els quals destaca la idea que no s'entenien o bé no es tenia informació sobre el tema. 

Els pitjors resultats són els extrets a l'apartat de DEBILITATS amb una mitjana de 3 

punts. També hi ha resultat negatiu a l'apartat de AMENACES amb una mitjana de 3.8. 

L'apartat de OPORTUNITATS és aprovada amb una mitjana de 6.27. En tot cas el 

resultat global és negatiu. Els ítems on hi ha els resultats més dolents es refereixen a 

aspectes de l'equip de persones, a la seva cohesió i coordinació, al funcionament intern de 

la biblioteca i a l'organització dels horaris i calendaris personals. És sembla el problema 

recurrent. Els ítems que presenten millores són els referits a les relacions amb entitats 

externes, els lligams amb l'entorn i a les activitats programades. Cal incidir en la 

necessitat d'abordar els problemes, especialment en l'actitud i el compromís de cadascun. 

 

Enquesta de satisfacció. Pendent de resultats 
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10. Pressupostos 
 

La Biblioteca pateix actualment unes deficiències que caldria corregir per tal que 

esdevengui un equipament de qualitat al servei de la ciutadania. Aquestes deficiències 

són descrites en els diversos aspectes i se’n proposen actuacions concretes en deu àmbits 

per solucionar-les. Totes aquestes consideracions es poden resumir en dues: falta de 

personal i pressupost insuficient. 

A tall de comparació hem cercat informació del MECD en el document Las Bibliotecas 

públicas españolas en cifras, referit al 2014, disponible a Internet, sobre les despeses de 

Biblioteques Públiques de l’Estat que són similars en població a la de la nostra biblioteca 

i hem elaborat el següent quadre: 

 

 

indicador Maó Teruel Soria Huesca Segovia Cuenca 

població 30.000 35.000 40.000 52.000 54.000 55.000 

pressupost 178.013 142.830 327.598 989.512 87.303 281.414 

despesa de personal 309.196 709.310 831.251 2.103.029 637.040 1.280.531 

TOTAL 542.432 852.140 1.158.813 3.092.541 724.343 1.561.945 

despesa/habitant 19.37 23.94 29.59 22.91 13.74 28.18 

despesa/personal/habit 11.04 19.93 21.22 18.26 12.08 23.10 

 

El pressupost per al 2017 augmenta en 15.000 €.  

 

 

  

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebp/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebp/portada.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/bibliotecas/mc/ebp/portada.html
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Execució del pressupost de 2016 

     
Capítol 2 

    
Subcapítol Descripció Total Despeses Diferència 

2020000 lloguers 4780 5045,64 -265,64 

2120000 Manteniment d'edificis i altres 2290 4630,9 -2340,90 

2130000 
Manteniment i reparació 
d'instal·lacions i maquinària 

11882 8208,82 3673,18 

2160000 
Reparació i manteniment d'equips 
informàtics 

15035 7220,03 7814,97 

2200000 Material d'oficina ordinari 240 197,65 42,35 

2200100 Subscripcions i publicacions 7518 9662,55 -2144,55 

2210000 Subministrament d'energia elèctrica 24660 18125,35 6534,65 

2210100 Subministrament d'aigua 1032 632,1 399,90 

2220300 Comunicacions informàtiques 180 166,98 13,02 

2230000 Transports 0 0 0,00 

2240000 Assegurances 0 271,75 -271,75 

2250200 Obres 0 0 0,00 

2260200 Difusió i campanyes de divulgació 3750 2667,13 1082,87 

2269902 Despeses diverses (inclou BCF) 1800 1331,98 468,02 

2269960 Promoció de la lectura 3000 5278,25 -2278,25 

2270000 Prestació de serveis: neteja 30500 27292,47 3207,53 

2270100 Prestació de serveis: vigilància 300 121 179,00 

2270603 
Prestació de serveis: catalogació 
(Carmen Rodríguez) 

21102 20301,37 800,63 

2279902 
Prestació de serveis: manteniment 
Absys 

0 8950,36 -8950,36 

     
Total despeses 
capítol  2  

128069 120104,33 7964,67 

     

     
Capítol 6 

    
Subcapítol Descripció Total Despesses Diferència 

6250000 Compra mobiliari 0 8804,86 -8804,86 

6260800 Material informàtic 2400 15972,68 -13572,68 

6270000 Instal·lacions 0 5078,54 -5078,54 

6290000 Altre immobilitzat material-publicacions 35000 35242,78 -242,78 

6330000 Altres despeses en equipaments 500 346,54 153,46 

6330100 
Altres despeses en equipaments: 
compra de mobiliari 

5000 2.395,98 2604 

6400000 
Altre immobilitzat material: plataforma 
ebooks 

7600 3.651,82 3948,18 

     
Total despeses 

 
50500 62688,34 -12188,34 
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capítol 6 

     
Total despeses 
capítol 2 i 6   

182792,67 
 

Total 
pressupost   

178569 
 

     
Despesses 
Extraordinàries     

2200100 El Temps i Diari Ara 
 

595 
 

2269960 ENCABO HUERGA, BEATRIZ 
 

1228,15 
 

6250000 Vitter Europe SL F-0263 4657,29 
Compra de 3 vitrines 
per exposicions 

6250000 Vitter Europe SL F-0268 388,41 
Transport vitrines de 
Barcelona a Menorca 

   
6868,85 

 

     
Total 
pressupost + 
Despesses 
Extraordinàries 

  
185437,85 

 

     
Total – 
Despesses 
efectuades 

  
2645,18 
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11 Formació 
 

Formació comuna. L’equip humà complet de la biblioteca, onze persones, va realitzar un curs 

d’autoprotecció arran de la redacció del Pla d’emergències. El curs va consistir en l’aprenentatge 

de la gestió davant emergències: establir el protocol d’actuació, assignar els rols i aprendre a usar 

els equips d’extinció d’incendis i d’alarmes. El curs va ser donat per Ángel Díez de l’empresa 

autora del Pla d’Autoprotecció  Chuub Parsi i es va dur a terme els dies 13 i 14 de novembre de 

2015 amb una durada total de 8 hores. 

Durant el matí del 22 de novembre de 2016 van participar a la formació per a bibliotecaris 

Antònia Cardona, Matilde Valero, Francesca Martí, Francesc Florit i Joaquin Pons sobre 

l’organització del temps i de l’espai de l’hora del conte impartida per Joan Boher a la Biblioteca 

de Es Mercadal amb una duració de 3 hores. 

A finals d’any se va realitzar un minicurs d’urgència per aprendre a restaurar llibres en mal estat. 

Tot i que hi ha assignat una persona a aquesta feina, la majoria del personal de la biblioteca hi va 

assistir. Impartir per la restauradora que treballa a la biblioteca en conveni de serveis Judit Tur, 

ens va donar unes nocions bàsiques de material adequat i de tècniques senzilles per adobar un 

llibre malmès. 

Formació individual. Anna Fernández va realitzar una formació sota el títol Como atender al 

usuario de la biblioteca a càrrec de Blanca Blázquez Viedma, un curs on line amb una duració de 

50 hores. Matilde Valero del Valle va fer formació individual de 55 hores en format telemàtic del 

curs impartit per la Fundación German Sánchez Ruiperez titulat Transformar usuarios al s. XXI. 

Demanda de formació. Resulta necessària la formació constant del personal, especialment tenint 

en compte la transformació que experimenten les biblioteques en aquest inici del nou segle. Els 

requeriments de formació de bibliotecaris i dels auxiliars de biblioteca són diversos i inajornables. 

En ser a Menorca un col·lectiu minoritari, caldria que el Consell Insular fes un esforç per atendre 

aquesta necessitat. Els àmbits de formació abasten camps com la nova catalogació RDA, 

estratègies de comunicació, actualització en programaris i ús de noves eines audiovisuals, la 

dinamització lectora, l’atenció a la diversitat d’usuaris, etc. Es planifica una formació més 

completa per tota la Xarxa de Biblioteques de Menorca per al 2017. 

 

 

 

 

 

12. Comunicació 
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La Biblioteca disposa d’una PÀGINA WEB (www.bibliomao.es) a través de la qual es gestiona 

l’agenda d’activitats i les notícies que es generen. La web és el centre de la majoria de tasques 

pròpies de la biblioteca: els contactes, la petició d’informació, la comunicació d’actes, les normes 

de funcionament, l’accés al fons documental i als diversos catàlegs, etc. D’altra banda també 

mantenim obert un mur al FACEBOOK (www.facebook.bibliomao.es) en el qual es pengen totes 

aquelles notícies, actes i activitats que ens semblen d’interès per als nostres usuaris, especialment 

relacionades amb la lectura i els escriptors. Sovint s’usa el servei de sms per avisar els usuaris 

sobre desiderates, reserves, préstecs interbibliotecaris, etc. 

Per a cada activitat dissenyam un cartell i n’imprimim uns pocs que són distribu ts per les 

diverses cartelleres de la biblioteca. Sovint utilitzam els correus electrònics per avisar de la 

celebració d’actes i activitats.  

La majoria de les activitats programades són també notificades a les agendes que tenim a 

Menorca, sobretot a l’Agenda cultural que gestiona el Departament de Cultura del Consell 

insular i l’agenda Nan Ventura, que gestiona una empresa privada. Una de les tasques que es 

faran en breu des del Departament de Cultura és engegar un nou sistema d’agenda que permetrà 

una comunicació més eficient. 

Sovint també es redacten notes de premsa que són enviades al s diaris locals (Diario Menorca i 

Menorca al dia) i a la Ràdio Menorca Cadena Ser per difondre les activitats de la biblioteca. 

Aquestes notificacions són prèviament enviades als gabinets de comunicació del Consell Insular i 

de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Transparència, Participació i Cultura. 

S’han enviat 10 articles d’opinió: 

La biblioteca en anys propers. novembre 2015 
Llull excepcional. 5 febrer 2016 
Tres moments crucials de la recerca arqueològica. 12 maig 2016 
L’arxiu i el servei a la memòria. 13 juny 2016 
Trobada de grups de lectura. 7 juny 2016 
La Biblioteca ara, Revista Àmbit. setembre 2016 
Traduir x transcendir. 26 setembre 2016 
Els camins de l’escriptor. 26 octubre 2016 
La biblioteca la fan els lectors. 28 octubre 2016 
 

Tanmateix, malgrat els esforços, notam que la política de comunicació no funciona de manera 

prou eficient. Hem constatat que algunes activitats no han arribat als usuaris potencials i açò ha 

provocat una assistència pobra a l’acte o activitat.  s probable que l’excés d’oferta d’oci de Maó 

en dies senyalats sigui un factor. Però també cal indicar que, en la nostra opinió, hi ha poc 

consum cultural. Els pressupost de la Biblioteca no permet editar cartells en paper i per tant tot es 

fa en format digital. 

 

13. Col·laboracions 
Un dels objectius fixats en el Pla Estratègic 2016-2017 és el de col·laborar amb les entitats 

ciutadanes, tant públiques com privades. La Biblioteca ha establert relacions de forma habitual 

amb tot un seguit d’entitats i ha col·laborat en diversos actes i activitats: 

http://www.bibliomao.es/
http://www.facebook.bibliomao.es/
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Ajuntament de Maó: Programa de l’anella cultural, Dia de la dona, Itinerari britànic. 

Illetra: Diversos projectes que estan en procés (Ruta literària, Ruta Pasqual Calbó) 

Talleres Islados: conveni de col·laboració amb una conferència dels seus ponents - 

convidats. 

Cercle Artístic: conferència Dr. Antoni Bordoy 

Clubs de Lectura: trobada insular de clubs de lectura 

IME: creació del grup de treball Els noms del port amb Xavier Gomila a partir de les 

Jornades Europees de Patrimoni. 

Museu de Menorca i IME: Plecs de Lectura, edició de 12 fulls amb textos d’autors de 

Menorca amb il·lustracions d’artistes illencs 

Fira de cultura japonesa. Recinte firal de Es Mercadal: préstec de col·lecció de còmic 

manga. 

Podem Menorca: cicle de cinema i debats 

Ràdio Menorca Cadena SER:  enregistrament i difusió Llibre d’Amic i Amat 

Diario Menorca: publicació de la sèrie de 12 articles Digues foll Ramon en 

commemoració de l’Any Llull 

IEB: jornades de formació per a artistes plàstics 

IES Pasqual Calbó i Cap de Llevant: Dia Internacional de la poesia 

14. Propostes  
L’apartat de propostes es desenvolupa de forma extensiva al document de la Programa 

d’actuacions 2017. Aquí n’indicam un resum. Amb tot cal dir que resulta difícil de planificar 

totes les activitats que la Biblioteca porta a terme perquè sovint van sorgint propostes i novetats al 

llarg de l’any. 

Com a propostes destacam: 

● Circu t d’escriptors: promoció dels escriptors de Menorca (diverses actuacions) 

● Plecs de Lectura (IME, Museu, Biblioteca) 

● Any Pasqual Calbó (diverses actuacions) 

● Jornades Europees de Patrimoni 

● Documents d’arqueologia menorquina. Centre d’interès arran del Congrés 

d’Arqueologia. 

● Memòria Històrica: l’exili menorquí Doc. Josep Portella) 

● Il·lustranda. Projecte d’exposicions il·lustradors de Menorca. 

● Agafats de la mà ( diverses actuacions de promoció lectura infantil) 

● Illetres (itinerari Britànic, itinerari Calbó) 

● Concert glosa-rap 

● Maridatge literatura i vi. Amb la col·laboració del  Restaurant De vins 

15. Conclusions 
Les biblioteques públiques experiencien una profunda transformació tant en els usos com en les 

funcions. Són dels pocs serveis culturals gratuïts. Entrar i ser atès en els diversos serveis no costa 

res a l’usuari. Una biblioteca que respongui a les expectatives de la comunitat ha d’estar arrelada 

en aquesta comunitat i ha d’establir lligams amb la xarxa social. cal per açò aprofundir i millorar 

les col·laboracions i fixar una estratègia de comunicació més eficaç de la qua ara tenim. Encara 
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que sigui una obvietat, també cal dotar la biblioteca de les eines virtuals que ofereix la societat de 

la comunicació. I d’altra banda caldria comptar amb més participació dels usuaris en la definició 

dels programes i els reptes perquè tenguin sentit i respongui a les seves necessitats. Així seria bo 

desenvolupar el voluntariat. 

Les biblioteques tenen una alta consideració per part dels usuaris segons un estudi elaborat pel 

Ministeri el 2009, Opiniones y actitudes de los usuarios en las Bibliotecas Públicas del Estado, 

dirigit pel Professor Hilario Martínez. Cal mantenir i augmentar aquesta consideració. 

Aquesta memòria dóna compte dels serveis, les activitats i les tasques duites a terme i, tot i que és 

millorable en molts aspectes, consideram que el balanç és positiu. Cal treballar en la cohesió de 

l’equip de la biblioteca per arribar a consensuar els procediments, la distribució de funcions i els 

acords en la gestió per millorar els serveis prestats. Caldrà també evolucionar en el perfil 

professional de les persones que hi treballen, des del perfil convencional cap a un perfil més 

dinàmic, perquè les biblioteques passen de ser contenidors d’informació a prove dors de 

continguts, i passen de oferir serveis generals a personalitzar el serveis, passen de ser magatzems 

de documents a centres d’interacció social i cultural, lligats a l’entorn, passen de ser llocs de 

col·lecció a nuclis de connexió. Açò implica un canvi de rol de dels bibliotecaris. 

Des del punt de vista personal, com a actual director de la biblioteca, consider que són quatre els 

aspectes que reclama una atenció preferent: 

1. La biblioteca necessita un director amb perfil professional i que pugui desenvolupar un 

projecte a llarg termini. 

2. La biblioteca necessita augmentar en recursos tant humans com de pressupost anual. 

3. L’arxiu necessita un professional arxiver a temps complet per oferir els serveis bàsics. 

4. La biblioteca i l’arxiu haurien de  ser dues entitats separades amb edificis, personal i 

pressupostos propis. 

 

Aquesta memòria de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó ha estat presentada a l’equip 

de la biblioteca i aprovada a Maó el 16 de gener de 2017 
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16. ANNEXOS 

Annex 1. Estadístiques 2016 
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per 
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infantil adults provisionals institucions Inter- 

Bibliotecari 
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interbibliotecari 

T
O

T
A

L
  

  
Xarxa 
Men 

Altres 
Bibs. 

llibres i 
folletons   12926 28519 183 1439 313 30 43410 

revistes   216 1650 10 31 7 1 1915 

audiovisuals 
sonors 440 3897 41 64 8 1 4451 

dvd 2659 13578 96 32 62 7 16434 

electrònics   138 184 0 3 0 0 325 

E- reader   12 104 0 0 0 0 116 

LIBRANDA   0 761 0 0 0 0 761 

altres   1139 1972 2 0 0 0 3113 

Tablet-
windows   2 4 1 0 0 0 7 

tablet-android   14 130 0 0 0 0 144 

TOTALS    17546 50799 333 1569 390 39 70676 

 

Activitats/ actes de la Biblioteca segons tipus 
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gener 2 0 1 0 0 0 0 37 68 

febrer 2 0 1 0 0 2 0 69 24 

març 2 0 1 0 0 0 0 31 27 

abril 2 0 1 0 2 1 0 278 45 

maig 1 0 1 1 0 2 1 113 44 

juny 1 0 1 0 0 1 0 53 28 

juliol 0 0 0 0 0 0 0 35 0 

agost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

setembre 1 0 0 0 0 1 0 18 25 

octubre 1 1 1 0 0 4 0 137 243 

novembre 1 1 3 0 0 3 0 144 87 

desembre 2 0 3 0 1 0 1 61 128 

total 13 2 10 1 2 14 1 915 591 

 TOTAL NÚMERO D´ACTES        50 

Actes NO organitzats per la Biblioteca 
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gener 0 5 0 2 0 0 0 48 0 

febrer 0 1 0 4 0 0 0 55 0 

març 1 2 0 2 1 0 1 191 80 

abril 0 1 0 0 0 1 0 42 0 

maig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

juny 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

juliol 0 1 0 0 0 0 0 5 0 

agost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

setembre 0 2 0 0 0 0 0 36 0 

octubre 0 4 0 0 0 0 0 58 0 

novembre 0 11 0 0 0 0 0 195 3 

decembre 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

total 1 32 0 8 1 1 1 656 83 

 TOTAL NÚMERO D´ACTES    44 

 

 

Consultes a la Web (Bibliomao) 2016 
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MES 
USUARIS=visitants 

únics 
visites = sessions PAGINES 

OPAC 
DESDE 

WEB 

TOTAL 10247 16.254 92.428 8716 

 

Reserves MYPC 2016 

 adults total tablets portàtils TOTAL 

 14762 17179 145 0 17324 

 

Usuaris únics MYPC 2016 

adults infantils total 

3528 1075 4603 
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ANNEX 2. DOSSIER DE PREMSA 

 

 

Il·lustració 1.  29.09.15 

 

 

Il·lustració 2: 24.10.15 
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Il·lustració 3: 21.11.15 
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Il·lustració 4:  12.12.15 
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Il·lustració 5:  10.10.16 

 

Il·lustració 6: 1.7.16 
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Il·lustració 7: 1.7.16 
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Il·lustració 8: 3.3.16 
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Il·lustració 9: 3. 5.16 

 

Il·lustració 10: 3.5.16 
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Il·lustració 11: 3.6.16 
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Il·lustració 12: 5.2.16 
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Il·lustració 13: 5.5.16 
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Il·lustració 14: 7.1.16 
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Il·lustració 15: 7.9.16 
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Il·lustració 16: 8.3.16 
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Il·lustració 17: 12.1.16 

 

Il·lustració 18: 28.6.16 
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Il·lustració 19: 12.5.16 
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Il·lustració 20: 12.12.16 
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Il·lustració 21: 13.3.16 
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Il·lustració 22: 13.6.16: 

 

 

Il·lustració 23: 17.6.16 
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Il·lustració 24: 13.8.15 
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Il·lustració 25: 20.10.16 
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Il·lustració 26: 20.12.16 

 

Il·lustració 27: 21.10.16 
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Il·lustració 28: 22.4.16 
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Il·lustració 29: 22.9.16 
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Il·lustració 30: 24.10.16 
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Il·lustració 31: 24.11.16 
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Il·lustració 32: 24.11.16 
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Il·lustració 33: 28.10.16 
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Il·lustració 34: 31.10.16 
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ANNEX 3. ENLLAÇOS D’INTERÈS 

www.bibliomao.es 

Dades de la Biblioteca de Maó i les seves estadístiques (Ministeri de cultura) 

 

ANNEX 4: Pregunti, les biblioteques responen 

Dades  del 2016 del projecte  

Análisis de consultas recibidas. Biblioteca Pública del Estado en Maó 

 

Consultas recibidas 

- Total consultas recibidas 54 

- Media diaria de consultas 0,15 

- Respondidas 54 (100,00 %) 

- Pendientes 0 (0,00 %) 

- Total de usuarios que enviaron las consultas 53 

Consultas en cada idioma 

- Castellano 45 (83,33 %) 

- Catalán 9 (16,67 %) 

- Euskera 0 (0,00 %) 

- Gallego 0 (0,00 %) 

¿Desde dónde se consulta? 

- Barcelona 5 (9,26 %) 

- La Rioja 1 (1,85 %) 

- Valladolid 1 (1,85 %) 

- Burgos 1 (1,85 %) 

- Illes Balears 3 (5,56 %) 

- Madrid 12 (22,22 %) 

- Zaragoza 3 (5,56 %) 

- Bizkaia 1 (1,85 %) 

- Fuera de España 1 (1,85 %) 
- Huelva 1 (1,85 %) 

- Cádiz 2 (3,70 %) 

- Araba / Álava 2 (3,70 %) 

- Granada 1 (1,85 %) 

- Castellón / Castelló 1 (1,85 %) 

- Málaga 1 (1,85 %) 

- Tarragona 6 (11,11 %) 
- Cáceres 1 (1,85 %) 

- Pontevedra 1 (1,85 %) 

- Ávila 1 (1,85 %) 

- Valencia / València 2 (3,70 %) 

- Coruña (A) 1 (1,85 %) 

http://www.bibliomao.es/
http://mapabpe.mcu.es/controlbibliotecas.cmd?idbiblioteca=667&idinforme=10
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- Sta Cruz de Tenerife 1 (1,85 %) 

- Badajoz 1 (1,85 %) 

- Sevilla 1 (1,85 %) 

- Murcia 2 (3,70 %) 

- Las Palmas 1 (1,85 %) 

Total consultas especificando provincia 54 (100,00 %) 

¿Edad del solicitante? (Dato opcional) 

- 0-10 2 (3,70 %) 

- 11-20 4 (7,41 %) 

- 21-30 5 (9,26 %) 

- 31-40 10 (18,52 %) 
- 41-50 13 (24,07 %) 

- 51-60 5 (9,26 %) 

- +61 6 (11,11 %) 

Total consultas especificando edad 45 (83,33 %) 

 
Análisis de consultas respondidas 

 

Consultas respondidas en este período: 

- Total consultas respondidas 54 

- Consultas respondidas dentro de plazo 50 (92,59 %) 

- Consultas respondidas fuera de plazo 4 (7,41 %) 

- Consultas perdidas dentro de plazo 0 (0,00 %) 

- Consultas perdidas fuera de plazo 0 (0,00 %) 

- Tiempo medio de respuesta 1 días 9 horas (33 

horas) 

¿Qué se ha consultado? 

- Administración, legislación, política 24 (44,44 %) 

- Bibliotecas y documentación 21 (38,89 %) 

- Lenguas y literatura 2 (3,70 %) 

- Lugares y gentes 1 (1,85 %) 

- Educación 1 (1,85 %) 
- Economía y empresas 1 (1,85 %) 

- Salud, medicina 1 (1,85 %) 

- Arte 1 (1,85 %) 

- Informática e internet 1 (1,85 %) 

- Ciencia y naturaleza 1 (1,85 %) 

Total consultas respondidas con tema 54 (100,00 %) 

Tipo de respuesta: 

- Respondida como apropiada y completa 52 (96,30 %) 

- Respondida como no apropiada o rechazada 2 (3,70 %) 
- Respondida sin respuesta 0 (0,00 %) 

- Respondida con respuesta incompleta 0 (0,00 %) 

  

  


