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Presentació 

Presentem la Memòria de la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó corresponent a 

l’any 2017. Aquesta memòria dóna compte dels aspectes més rellevants en la gestió i les 

activitats de la Biblioteca i Arxiu Històric. Aquest document segueix les indicacions del 

Pla Estratègic aprovat el 2016 i que va fixar les línies mestres d’actuació amb l’objectiu 

de millorar la qualitat dels serveis prestats i cohesionar l’equip de persones.  

La memòria descriu els serveis prestats i ressenya les activitats realitzades, tot mirant 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 tots els formats i en totes les franges d’edat per un costat i esdevenir un centre 

de dinamització cultural i espai de relació social per l’altre.  

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, les funcions i 

les col·laboracions es multipliquin.  

Habitualment 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. Encara que ja està previst, 

tal com ja es va indicar a la memòria de 2016, 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 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. Aquesta rica xarxa d’entitats 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. 

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. 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es


 
Memòria 2017  

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

6 

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

de diversos formats i facilitar l’accés als productes culturals. 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 gratuït a la informació́, la formació́ i l’oci per així contribuir 

al desenvolupament personal i col·lectiu. És un espai de convivència i de cohesió́ social. 

D’altra banda és la dipositària del Dipòsit Legal de Menorca i té la missió de preservar el 

patrimoni bibliogràfic. D’altra banda també pretén 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 

 Les estadístiques són recollides de forma automàtica pel sistema de gestió 

compartit amb les 52 Biblioteques Públiques de l’Estat i 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. 

Quadre comparatiu entre la Biblioteca de Maó i les mitjanes de les Balears i les nacionals 
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Xifres bàsiques comparades 2015- 2017 

ítem 2015 2016 2017 Diferè-
ncia 

% 

Dies oberts al públic 285 288 282 -2 1% 

Hores setmanals obertura al públic 44 44 44 = 0% 

Revistes nova adquisició 12 20 3   

Documents incorporats 2443 2394 3101 +707 +22% 

Documents sonors  331 152 256 +97  

Documents audiovisuals  437 300 413 +113  

Nous usuaris 976 915 896 -19 -2% 

Prestataris actius 4998 5.558 4535 -1.023 -18% 

Préstecs llibres 40.638 43.410 40.252 -3.158 -7% 

Préstecs audiovisuals 23856 20.885 17879 -3.006 -14% 

Autopréstecs 8025 15.862 26.926 +11.064 +70% 

TOTAL DE PRÉSTECS 70.758 70.676 62.933 -7.743 -10% 

Serveis a investigadors: documents consultats 1683 2.033 1.849   

Visites a la biblioteca  115.196 112.225 121.512 +9.287 +8% 

Visites concertades 33 46 59 +13 +28% 

Visites pàgina web 73.099 92.428 106.668 +14.240 +15% 

Sessions d’accés a Internet  (reserves MYPC) 15.664 17.324 18.238 +914 +5% 

Consultes OPAC via web 5.687 8.716 8.797 +81 +1% 

Activitats organitzades per la Biblioteca  33 50 68 +18 +36% 

Activitats celebrades a la Biblioteca  52 44 58 +14 +32% 

 

Mentre que hi ha una augment d’entrades de persones a la biblioteca i un increment 

notable d’usuaris, en canvi hi ha hagut una disminució en el nombre de préstecs. Sembla 

una paradoxa, tanmateix és una tendència que es dona de forma generalitzada arreu 

d’Espanya. Les raons que ho expliquen són diverses. La introducció d’Internet a la vida 

quotidiana ha fet que el consum de productes culturals (lectures, cinema, revistes, 

música) es vehiculi cada vegada més per via telemàtica i minva les demandes de préstecs. 

Per altra banda, els usuaris cada vegada fan altres usos de la biblioteca fora del préstec 

com són per exemple les activitats. En paraules de l’estudi fet fa dos anys del MECD: 

“Aumenta la colección y el gasto para la adquisición bibliográfica en las Bibliotecas 

Públicas del Estado, pero disminuyen los usuarios activos, los visitantes y los 

préstamos. Este podría ser el resumen en dos líneas de las recientes estadísticas de las 53 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
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Bibliotecas Públicas del Estado publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y que ofrecen una amplia panorámica del estado de las Bibliotecas de Estado en 

España.” 

D’altra banda, tot i que la biblioteca s’esforça `per estar al dia de les novetats, sovint 

aquestes novetats arriben amb un cert retard respecte d’altres llocs: cinemes, llibreries, 

Internet, solen ser més ràpids que les Biblioteques per adquirir i per oferir els productes. 

 

 

 

4. Serveis prestats 

A Menorca tot un conjunt d’entitats molt dinàmiques organitzen un ventall ampli 

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

d’iniciatives. Els nostres serveis són en resum els següents: 

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 local a usuaris personal o via web.  

3. Servei de préstec personal i autopréstec 

4. Servei de préstec interbibliotecari.  

5. El préstec domiciliari  

6. Servei d'Internet. 

7. Servei de wifi obert. 

8. Activitats de promoció de la lectura.  

9. Atenció als investigadors per a l’arxiu històric.  

10. Suport a l'educació. (Programa Viu la Cultura del Govern Balear, Salut Jove i 

Cultura del Consell Insular, Visites escolars. Lectures dels centres de secundària)   

11. Servei de formació a usuaris en l’ús de la biblioteca 

12. Servei d'extensió bibliotecària: Centre Penitenciari, Hospitals, Centres de dia i 

residències de majors.  

13. Préstec a domicili per mitjà de voluntaris per a persones amb mobilitat reduïda.  

14. Pàgina web pròpia amb els serveis integrats.  

15. Servei ordinador i programari amb 27 unitats a disposició del públic.  

16. Serveis de cessió d’espais disponibles  
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5. Programes   

 Els programes són les actuacions que tenen continuïtat 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. S’han  rebut i contestat 48 preguntes al llarg del 2017. A l’ANNEX 4 es 

detallen les estadístiques d’aquest servei referides a la biblioteca de Maó. 

Plecs de Lectura. Durant el 2017 s’han editat per iniciativa de la Bib. de Maó 12 plecs 

de lectura. Són textos de difusió de temàtica diversa amb una àmplia difusió per 

Menorca. S’han editat 10.000 exemplars dels primers 6 números i 8000 els altres 6 

darrers. Aquesta és la relació: 

mes motiu Autor i text Pintor  il·lustració 

GENER ANY CALBÓ. 
Text històric 

Pasqual Calbó. Carta des de 
l’Havana 

Pasqual Calbó     

FEBRER Escriptor 
reconegut 

Pau Faner. Inici L’amor del 
capità Gavina 

Pau Faner         

MARÇ Publicació 
IME   

Antoni Moll. Antologia 
mínima 

Blas Garcia                  

ABRIL Novetat 
editorial 
menorquina 

Francesc de Borja Moll. La 
llengua polida 

Rafel Vidal          

MAIG Aniversari Andreu Murillo. Textos 
economia s. XIX 

 Fedelich             

JUNY Text històric Joan Mir (Bep Portella) Dos 
textos polítics 

David del Real      

JULIOL Publicació 
IME 

Joan Pons. Pedraules 

Tónia Coll             

AGOST Escriptor 
reconegut 

Pere Gomila. 8 poemes 

Matias Quetglas   

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es


 
Memòria 2017  

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

10 

SETEMBRE  50è Aniversari Maria Lluïsa Serra. Una joia 
arquitectònica menorquina 

Nuria Roman      
OCTUBRE Publicació 

IME 
Alfons Méndez. Hª turisme 

A. Caballero              

NOVEMBRE Exposició  Lluís Tasso Goñalons 
(Miquel À. Limon) 

Joan Taltavull     

DESEMBRE Nomenament 
Filla Il·lustre 

Margarita Comas 

Neus Martín       

 

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 Actuació musical de Feedback al centre penitenciari 

 . Igualment tenim un servei de lectura als dos centres geriàtrics de Maó i de Ciutadella, el 

primer atès per una voluntària que cada dimecres hi fa una hora de lectura en veu alta, i el 

segon atès pel director de la biblioteca. 

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 és juvenil per a al·lots entre 9 i 14 anys, coordinat per Fàtima Anglada. Cada 

mes es treballa un llibre i es fan activitats lúdiques entretingudes que van més enllà del 

simple comentari. El club de lectures de Gent Gran aportam els lots de lectures com una 

col·laboracxió. 

Centres d’interès. Elaboram 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 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. A 

la secció infantil, cada mes es fa un centre d’interès, com La tornada a l’escola, 

http://www.bibliomao.es/
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Protagonitzats per ratolins, Llibres de Nadal, les petites editorials, etc. Aquests són els 

centres d’interès realitzats el 2017: 

 Llibri in italiano. Permanent. 

 Pasqual Calbó i Caldés 

 Pau Faner. En motiu del Congrés Internacional. 

 Premi Nobel 2017 Kazuo Ishiguro 

 Centenari dos grans poetes: Josep Palau i Fabre i Gloria Fuertes. 

 Altres mons: literatura de ciència ficció 

 Dia de Francesc de Borja Moll; Institució Borja Moll 

 Llibres per entendre i canviar el món : Fons Menorquí de Cooperació 

 Cultura LGTBI 

 Llibres relacionats con la dona amb motiu de l’exposició: Exposició "De la 

violència social cap a la convivència de gèneres. 

 

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 

de 5 llibres per a diverses edats. en total s’han ressenyat 22 llibres de tema menorquí o 

d’autor menorquí  

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, és un servei que és molt viu.  El 2017 s’han atès les demandes 

de 60 investigadors  que han fet 192 peticions amb 723 consultes. Les consultes via 

correu electrònic han estat 130.  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 2017 s’han servit 558 unitats demanades i 568 unitats d’hemeroteca, que 

sumen un total de 1.126 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. 

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

Calbó. S’han portat a terme un seguit 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:  

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/exposicio-dela-violencia-social-cap-a-la-convevencia-de-generes/1031
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/exposicio-dela-violencia-social-cap-a-la-convevencia-de-generes/1031
http://www.viulacultura.com/
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 Exposició Calbó: els viatges i els sentits del 7 d’abril al 25 de maig 

 Plec de Lectura de gener dedicat a la Carta des de l’Havana 

 Ruta Pasqual Calbó a Maó. Comanda d’itinerari a Illetra. 

 Restauració dels documents originals de Calbó guardats a l’arxiu. 

 Article de divulgació al diari Menorca 

 

6. Activitats realitzades 

Les activitats realitzades a la Biblioteca durant el 2017 han sumat un total de 126 actes 

entre les programades per la pròpia biblioteca (68) i les organitzades per altres entitats 

externes (58). Això suposa un augment aproximat del 35% respecte del 2016. 

● 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 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 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 40 persones. A cada activitats de contacontes es fa una valoració tant 

per part dels assistents com per part de la bibliotecària. 

Pel que fa a les valoracions, en general són positives. 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: 

Amb en Tango som tres (30/1/17) 

Mig Joan. (27/2/17) Organitzat per l’Institut Balear de la dona en el dia 

Internacional de la dona. 

Conta’m una cançó . Presentació i concert del disc i llibre Conta’m una cançó. 

Els secrets de la biblioteca (16/3/17) amb Les Titirinarraires 

Princeses blaves (20/4/17) 

Els dracs de Siurinyà (6/5/17) 

Charlie, la fàbrica de xocolata (27/6/17) 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
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Storytime (7/7/17). Contes en anglès. 

El primer museu d’un nen (27/9/17) 

Contes de la ma de bromes (10/10/17) 

La gran fàbrica de les paraules (6/11/17) 

El joc i el riure de Gloria Fuertes (11/12/17) 

 

 

Imatges d’alguns contacontes 

         

Il·lustració 1: Conta contes Amb na Tango ja som tres 

 

 

 

Il·lustració 2: conta contes El dracs de Surinyà 

http://www.bibliomao.es/
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Il·lustració 3: Conta contes El primer museu dels nens 

     

 

Imatges d’altres activitats 

 

 

Il·lustració 4: Lectura Dia de les escriptores 

http://www.bibliomao.es/
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Il·lustració 5: Guanyadors del concurs Punts de llibre amb el jurat 

 

 

 

Il·lustració 6: Dia Mundial de la poesia a l'IES Ramis i Ramis 

 

http://www.bibliomao.es/
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Il·lustració 7: Conte contes Mig Joan amb Núria Clemades 

 

 

 

 

Il·lustració 8: trobada d'arqueòlegs al Congrés Nacional 

 

 

         

 

http://www.bibliomao.es/
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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 2017 han estat de 59 amb un total de 1580 alumnes i 116 

acompanyants.  

 Conferències i presentacions 

Dins l’epígraf de conferències i presentacions s’hi inclouen en les estadístiques 

altres tipus d’actes. En total se n’han fet una dotzena: 

➢ Presentació de llibre de Jorge Wagensberg (10/3/17). Teoria de la 

creatividad. Amb la col·laboració de Talleres Islados.  

➢ Per Quim Pons de la bibliografia sobre arqueologia menorquina de la 

biblioteca als participants del Congrés nacional d’Arqueologia (26/4/17). 

➢ Presentació del llibre de poesia Intersecció de conjunts de Sònia Moya. 

(12/5/17) 

➢ Presentació del número de la revista francesa Les Cahiers de l’Appoche 

dedicat a la poesia de Pere Gomila a càrrec del traductor Michel Bourret 

Guasteví. (22/5/17) 

➢ Presentació pública de l’associació Amics de Punta Nati (8/6/17) 

➢ Presentació i conta contes del llibre Explorem Menorca a càrtrec dels 

autors Aina Tur i Andreu Torres amb intervenció de l’editora i del 

conseller Miquel Maria ( (15/6/17) 

➢ Presentació del Plec de lectura dedicat a Pere Gomila a la seu de l’IME 

(11/8/17) 

➢ Presentació del Projecte Mata ombes de la Fundació Vicenç Ferrer 

(14/9/17). 

➢ Conferència de José Ovejero Leer para pensar, pensar para ser libres 

(18/9/17). 

➢ Xerrada L’alimentació que ens emmalalteix a càrrec de Ferran Garcia de 

VSF (4/10/17) 

➢ Conferència de Margarita Orfila, Semblança de Maria L. Serra en en seu 

50 aniversari de la seva mort (10/11/17). 

➢ Presentació en roda de premsa de la web d’ILLETRA Passeig literari pel s. 

XVIII (12/12/17). 

 

 

● 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 7a edició convocatòria del Concurs de Punts de Llibre 

Sant Jordi 2017.  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 

presentades es van exposar a l’entrada de la biblioteca. Comptam amb la col·laboració de 

http://www.bibliomao.es/
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l’Escola d’Art de Menorca i amb la botiga d’art Argos. Amb els guanyadors de les 

diverses categories s’editen els punts de llibres per regalar als nostres lectors.  

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

organitzat pel Consell Insular. Dirigit a estudiants 3r d’ESO, el concurs es fa de forma 

col·laborativa entre els centres educatius i les biblioteques. Per matius d’espai l’acte es 

realitza a la sala de plens del Consell Insular. Per als primers classificats la biblioteca 

regala un lot de llibres. 

 

● Tallers 

 Fem un personatge. (26/1/17) Neus Carreras. Dins el programa 

Il·lustranda 

 Taller d’enquadernació per estudiants (9/1/17) a càrrec de Judith Tur 

(9/1/17) 

 Taller d’aquarel·la amb Marga Vidal (9/2/17) 

 Il·lustrant de viu en viu amb Sílvia Vivó (13/3/17) 

 Maó inspira històries (19/4/17) amb Illetra. 

 Maó+flors (15/5/17) amb Toni Riera que va consistir a simular un hort 

dalt el balcó de la biblioteca; per una altra l’escola Mare de Deu del Carme 

va fer una instal·lació floral a l’entrada de la biblioteca. 

 Dibuixant la tardor (25/10/17. Amb Raquel Martín 

 Minecreaft, ( 27/11/17) dibuix de còmic amb Sam Garcia 

 Taller manualitats de Nadal.(18/12/17) 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. 

 

● Exposicions 

 

 Convit de lletres (del 15/12/16 al 15 /1/17) 

 Projecte Il·lustranda de 9 exposicions dels il·lustradors Neus Carreras, Magda 

Triay, Sílvia Vivó, Yolanda Carretero,   Margarita Espinosa, Laura Miyashiro, 

Raquel Martín, Sam Garcia.   

 Exposició : Pasqual Calbó, els viatges i els sentits del 7 d’abril al 5 de maig en 

commemoració de l’Any Calbó 

 Il·lustracions MANGA  de dibuix manga del 18 de maig al 30 de juny 

 De la divergència social a la convivència de gènere del 24 de novembre del 

2017 al 8 de gener de 2018 del col·lectiu de dones Hermagas de Luna, amb dues 

xerrades a l’inici i al final 

 

 

http://www.bibliomao.es/
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 Cinema 

 -Cicle Documental del mes: Angry Inuït (setembre), La promesa 

(octubre), Amazona (novembre) i Renda bàsica (desembre) que tindrà 

continuïtat al 2018. 

 -El (sin)sentido. Projecció del documental i posterior debat a càrrec de 

Carles Jiménez amb la intervenció de Margarida Ballester i Antoni Barber 

 -Cinefòrum: Presumpció d’innocència (9/6/17) 

 -Cinefòrum: sobre la Revolució Russa: Diez días que cambiaron el 

mundo a càrrec del PCE. 

 Cicle de Cinema ANIME: (cinc sessions) organitzat per Ara Maó 

 

● Lectures 

  

 Expoglosada. (21/1/17) Els glosadors de Soca de Mots intervenen en 

l’exposició El paper del dibuix en l’art contemporani del Centre d’Art ca 

n’Oliver  

 Glosa i Rap (21/3/17) Dia Internacional de la poesia. Dos actes: un a l’IES 

Joan Ramis de Maó per a alumnes de 4t d’ESO i una segona oberta al públic a 

la sala d’actes de la biblioteca. 

 Paraules del vi.(20/4/17) Lectura de poesia entorn del vi amb la col·laboració 

de Bar a Vins amb cata de vins seleccionats 

 Dia Mundial de la traducció( 30/9/17) amb AELC 

 Contes incívics (23/10/17) amb Núria Clemares 

 Autores en versió original (16/10/17) en el dia internacional de les 

escriptores 

 El món tan gran (4/11/17) amb lectures de textos de Pau Faner 

 

 

● Activitats externes 

Les activitats externes són 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: 

● Presentació d’Amics de Punta Nati 

● Cicle de cinema anime (Ara Maó) 

● Assemblea Estudiants per l’Escola Pública 

http://www.bibliomao.es/
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● Associació de Venedors Ambulants 

● Presentació del curs de la UNED 

● Pressupostos participatius: Ajuntament de Maó 

● Fons Menorquí de Cooperació 

● Reflexologia de las estaciones. 

● AECC: curs acollida de voluntariat 

● Cineforum Vamos 

● Herramientas para la calidad de vida: Sinedolore 

● Cinefòrum Garanties penals: Podem Menorca 

● Cineforum Diez días que cambiaron el mundo. PCE 

● Col·lectiu Luna Roja: Hermagas de Luna 

● Fundació Vicenç Ferrer: Campanya Mata ombres 

● Justícia Alimentària 

● Reeducació visual 

● AELC: Dia internacional de la traducció 

 

7. Infraestructura i Equipament 

 

Compres de material inventariables fetes durant l’any 20017 són: 

 

1 nevera 

3 focus per a il·luminació de l’escenari de la sala d’actes 

10 pòsters d’escriptors per a decoració de la sala de lectura 

1 pantalla amb trípode per projeccions 

1 destructora de paper 

1 pissarra tipus vileda amb rodes 

6 cadires per a la sala de reunions 

6 mobles expositors per llibres 

1 il·lustració de gran format per a la sala infantil 

1 estora per a la zona de jocs de la biblioteca infantil 

2 faristols per a la sala d’actes 

1 fotocopiadora Xerox Workcentre 7535 per a consergeria 

1 taula per a l’hemeroteca 

2 cadires per a l’hemeroteca 

4 cadires per a la sala infantil 

12 cadires per a la sala de lectura 

http://www.bibliomao.es/
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6 butaques per a l’hemeroteca 

4 pufs per a la biblioteca infantil 

4 taules amb rodes per a activitats a la sala d’actes 

1 moble auxiliar per al préstec 

1 cadira ergonòmica per al despatx de direcció 

1 ordinador portàtil per a la sala d’actes 

8 ordinadors portàtils per cursos organitzats a la Biblioteca 

1 estació de treball Smartstation 200 per al préstec 

6 e-readers (donació del Ministeri de Cultura) 

 

Deficiències: 

1.  Lla fusteria exterior de l’edifici necessita feines de reparació. Convindria canviar les 

finestres de guillotines per unes altres que tanquessin bé i així evitar fuites de la 

climatització, i per tant més eficient des del punt de vista energètic. 

2. Els lavabos necessiten una reforma perquè hi ha avaries contínues. Un urinari d’homes 

està tapiat. Les cisternes dels wàters tenen pèrdues contínues d’aigua a causa de lo vell 

que està. 

3. Continuam amb el lloguer del magatzem del carrer Oquendo per manca d’espai a la 

biblioteca i arxiu. Aquest local  no és un lloc adient per a la conservació dels documents. 

4. L’arxiu històric està saturat. Caldrà pensar a mig termini en una solució específica per 

a l’arxiu. 

 

 

Propostes prioritzades d’actuacions en infraestructura per al 2018  

1. Rascar i pintar la barana de ferro del balcó i les reixes de les  finestres ( ja 

començat 

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

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

4. Actuació a la façana nord 

5.  

 

http://www.bibliomao.es/
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8. Recursos humans. 

Mantenim el mateix redactat que en la memòria del 2016: 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 9 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. 

Amb tot la Conselleria ha aprovat la dotació d’un arxiver, però els tràmits són tan llargs 

que no es preveu quan es podrà incorporar a l’equip de persones que treballam a la 

Biblioteca i Arxiu històric. 

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 2018, encara que ens han 

obligat a fer una despesa menor fins a un màxim de 15.000 €.  

Igualment s’ha proposat de contractar els serveis d’un arxiver per a la catalogació i 

digitalització de documentació sensible. La despesa també està pressupostada amb 

recursos propis de la biblioteca amb un contracte màxim de 15.000€. 

Des del maig del 2017 una de les dues ordenança va concursar a trasllats i va optar per 

una altra plaça, de manera que la biblioteca des de llavors ençà ha quedat amb una 

persona menys ja que a dia d’avui encara no ha estat ocupat el seu lloc de feina amb un 

interí. 

El que sí que s’ha ocupat és la plaça del tercer ordenança que es va deixar vacant per a 

alliberament sindical, que ara ocupa l’ordenança Trinidad Moll Gómez de la Tía. 
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9. Organització interna 

S’ha establert una dinàmica de reunions quinzenal per tractar els diversos aspectes de la 

gestió de la biblioteca i l’arxiu. En aquestes reunions hi assisteix tot l’equip de persones. 

El director informa de les reunions que assisteix i es mira d’arribar a acords sobre gestió, 

programes, activitats, etc.  

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

redactat els següents: 

● Document de protecció de dades personals 

● Fitxer sobre videovigilància 

● Fitxer de base de dades informàtiques vinculades a Absys 

● Guia d’actuació en cas de conflicte amb usuaris 

● Normes per a donacions de particulars 

● Relació de tràmits administratius realitzats a la biblioteca 

 

Queixes i suggeriments. Durant el 2017 s’han rebut 2 queixes a les quals s’ha donat 

resposta, una felicitació. Una queixa és provocada perquè una de les ordenances va tallar 

el temps d’ús d’un ordinador i van perdre el treball que hi feien. La causa era el seu mal 

comportament. Es va parlar amb les dues persones afectades, amb el compromís que no 

es tallaria el temps. L’altra queixa és que l’exposició sobre Pasqual Calbó, les cites de 

literats i filòsofs eren tots homes i cap dona. Es va comunicar per telèfon la intenció de no 

incórrer en aquestes errades. La felicitació va ser genèrica pel bon tracte rebut a la 

biblioteca. 
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10. Pressupostos 

 

Els pressupostos de la Biblioteca han anat augmentant en un 7% en els dos últims 

anys. Aquest augment ens ha permès de realitzar compres en equipament i en despeses de 

manteniment de l’edifici, que ja comença a mostrar deficiències per l’ús constant i el 

deteriorament provocat pels anys 

En aquesta memòria mantenim  el quadre que a la memòria del 2016 vam elaborar atesa 

l’interès que té. La informació és 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. 

En especial crida l’atenció la diferència en la despesa de personal 

 

indicador Maó Teruel Soria Huesca Segovia Cuenca 

Població 30.000 35.000 40.000 52.000 54.000 55.000 

Pressupost 193.569 142.830 327.598 989.512 87.303 281.414 

Despesa de personal 309.196 709.310 831.251 2.103.029 637.040 1.280.531 

Despesa total 502.765 852.140 1.158.813 3.092.541 724.343 1.561.945 

Despesa x habitant 19.37 23.94 29.59 22.91 13.74 28.18 

Despesa/personal/habitant 11.04 19.93 21.22 18.26 12.08 23.10 

 

D’aquest requadre es dedueix que la biblioteca de Maó és després de la de Segovia, la 

biblioteca pública de l’Estat més mal dotada econòmicament, especialment en despesa 

del capítol 1, en dotació de personal. 

 

El pressupost per al 2018 augmenta en 11.357 € respecte de l’assignat al 2017, el que 

suposa un augment percentual del 5.5 % 

 

 

  

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
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


 
Memòria 2017  

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

25 

Execució del pressupost de 2017 

 DESCRIPCIÓ Total Despeses Diferència 
C

ap
ít

o
l 2

 

    

Lloguers 4780 4951,05 -171,05 

Manteniment d'edificis i altres 2290 4297,4 -2007,40 

Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària 11882 10719,56 1162,44 

Reparació i manteniment d'equips informàtics 15035 8447,31 6587,69 

Material d'oficina ordinari 240 282,02 -42,02 

Subscripcions i publicacions 7518 9542,51 -2024,51 

Subministrament d'energia elèctrica 24660 20485,42 4174,58 

Subministrament d'aigua 1032 788,99 243,01 

Subministrament de combustible 0 0 0,00 

Comunicacions informàtiques 180 83,49 96,51 

Transports 0 0 0,00 

Assegurances 0 0 0,00 

Obres 0 143,18 -143,18 

Difusió i campanyes de divulgació 3750 8676,18 -4926,18 

Despeses diverses (inclou BCF) 11800 2629,44 9170,56 

Promoció de la lectura 3000 3053 -53,00 

Prestació de serveis: neteja 30500 24898,61 5601,39 

Prestació de serveis: vigilància 300 0 300,00 

Prestació de serveis: catalogació (Carmen Rodríguez) 21102 20808,37 293,63 

Prestació de serveis: manteniment Absys 0 8218,64 -8218,64 

Total despeses capítol 2 138069 128025,17 10043,83 

C
ap

ít
o

l 6
 

Inversió en restauració de bens patrimonials 0 2425,57 -2425,57 

Instal·lacions 0 2475,7 -2475,70 

Compra mobiliari 0 290,4 -290,40 

Material informàtic 2400 8077,79 -5677,79 

Altre immobilitzat material-publicacions 35000 40319,77 -5319,77 

Altres despeses en equipaments 10500 0 10500,00 

Altres despeses en equipaments: compra de mobiliari 0 23.311,63 -23311,63 

Altre immobilitzat material: plataforma ebooks 7600 ,00 7600,00 

Total despeses capítol 6 55500 76900,86 -21400,86 

    

 
Total despeses suma capítols 2 i 6  204926,03  

 
Total pressupost 2017  193569 
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11 Formació 

Formació comuna.  

Tot el personal de la biblioteca va fer el curs Prescripció lectora amb una duració de 20 hores. 

Formació individual.  

El director va realitzar el curs online Gestión cultural en bibliotecas públicas (50h) de la 

Fundación Germán Sánchez Rupiérez promogut per la Biblioteca Nacional de España amb una 

duració de 50 hores lectives. 

Joaquin Pons ha realitzat els cursos de Català, Llenguatge Administratiu (64 H) i el de 

Les noves lleis de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu 

comú (15 h) 

 Demanda de formació. Es va fer al seu moment una demanda de formació que es durà a terme 

durant el mes de febrer de 2018 per a tota la Xarxa de Biblioteques de Menorca sobre la 

plataforma e-biblio per tal de poder atendre els usuaris amb una mica més de coneixement. Queda 

per concretar la formació sobre el nou sistema de catalogació RDA. Els àmbits de formació 

abasten camps diversos com estratègies de comunicació, actualització en programaris i ús de 

noves eines audiovisuals, la dinamització lectora, l’atenció a la diversitat d’usuaris, etc. 

 

12. Comunicació 

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 distribuïts 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. 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
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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. 

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. És 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. 

Està en fase d’elaboració el que ha de ser l’Agenda Cultural del Consell de Menorca, amb la 

qual cosa aspiram a una millora substancial en la comunicació. 

 

13. Col·laboracions 

La Biblioteca es proposa de col·laborar amb les entitats ciutadanes tant públiques com 

cíviques i privades i en aquest sentit es va establint acords per organitzar activitats 

conjuntes. Aquesta creiem que és una de les estratègies que ha de definir les biblioteques 

que es volen inserides en el seu entorn. Així ha col·laborat amb les següents entitats 

 Ajuntament de Maó: Itinerari britànic, Filla il·lustre M. Comas, Pressupostos 

participatius, 

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

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

 AELC i Cercle Artístic: Celebració del Dia Internacional de la Traducció  

 IME: edició de 12 Plecs de Lectura, textos d’escriptors i artistes menorquins 

 Fira de cultura japonesa. Recinte firal de Es Mercadal: préstec de còmic manga. 

 Podem Menorca: cicle de cinema i debats 

 Diario Menorca: publicació d’articles relatius a l’actualitat de la nostra biblioteca 

 IEB: jornades de formació per a artistes plàstics 

 IES Joan Ramis i Ramis i Soca de Mots: Dia Internacional de la poesia 

14. Propostes  

Les propostes per al 2018 es desenvolupa de forma extensiva al document de la 

Programa d’actuacions 2018. 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: 

● Editanda. Projecte d’exposicions d’entitats editores de Menorca. 

● Nova modalitat de préstec d’obres d’art d’artistes locals 

http://www.bibliomao.es/
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● Documental del mes amb Docs Barcelona (iniciat el setembre de 2017) 

● Circuït d’escriptors: promoció dels escriptors de Menorca (diverses actuacions) 

● Continuació dels Plecs de Lectura (amb la col·laboració de l’IME) 

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

● Dia Mundial de la Poesia 

● Dia del Llibre: reconeixement de lectors 

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 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. 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. 

La nostra biblioteca va publicar els resultats d’una enquesta que van ser molt positius. Es 

poden consultar un resum en aquest enllaç a la nostra web aquí 

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 proveïdors 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. 

 

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 21 de gener de 2018 

 

http://www.bibliomao.es/
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16. ANNEXOS 

Annex 1. Estadístiques 2017 

Préstecs 

 infantil 
adults 

provision
als 

institu
cions 

Préstec interbibliotecari total 

TOTAL 
PRESTECS 
vs. LECTOR 

15402 45411 167 1463 
Xarxa de Bib. Menorca altres 

62933   423 67 

 

 

Préstecs per tipus de material 

Format infantil adultos 
Provisi-
onals 

Institu- 
cions 

Interbiblio- 
tecario 

TOTAL 
ANUAL 

PER 
MATERIAL 

    
        Xarxa MEN. 

altres 
Bibs.   

Llibres i 
fulletons   11618 26825 126 1281 341 61 40252 

revistes   327 1258 3 12 9 2 1611 

audiovisuales 
cd 319 3559 3 121 21 4 4027 

dvd 2219 11499 34 49 51 0 13852 

electronics   105 150 1 0 1 0 257 

E- reader   0 63 0 0 0 0 63 

e-biblio   0 689 0 0 0 0 689 

altres   812 1287 0 0 0 0 2099 

Tablet-
windows   0 8 0 0 0 0 8 

tablet-
android   10 73 0 0 0 0 83 

TOTALS PER 
MATERIAL 

  15410 45411 167 1463 423 67 62941 
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Autopréstecs 

préstecs devolucions 

 
Infantil adults total  Infantil adults total Total 

8438 18488 26926 8803 18951 27754 54680 

 

Nous usuaris: 896 (4 institucions+1 interbibliotecari+ 559 adults+ 297 infantils+35 

provisionals) 

Usuaris donats de baixa: 62 

121.512 entrades de persones a la casa 

Prestataris actius: 3212 adults, 1241 infantils, 18 institucions, 42 provisionals, 14 

interbibliotecaris (altres biblioteques) i 8 interbibliotecaris (Xarxa de Menorca) 

Visites escolars: 59 amb un total de 1580 alumnes i 116 acompanyats 

Res erves MyPC: 

MES 
ADULTOS INFANTILES TOTAL Tablets  

PORTATILES-
WIFFI TOTAL 

TOTAL 
11514 2352 13866 0 0 13866 

 

Informe usuaris únics MY PC: 

ADULTS INFANTILS TOTAL 

2754 1022 3776 

 

Consultes a la Web (Bibliomao): 

MES 
USUARIOS=visitantes 

únicos 
visitas = sesiones PAGINAS 

OPAC 
DESDE 
WEB 

TOTAL 11.540 18.238 106.668 8797 
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TOTAL d’activitats organitzades per la biblioteca: 

2017 

C
o

n
ta

co
n

te
s 

co
n

cu
rs

 

cl
u

b
 le

ct
u

ra
 

te
at

re
 

ex
p

o
si

ci
o

n
s 

co
n

fe
re

n
ci

es
 i 

al
tr

es
 

ta
lle

rs
 

p
ro

je
cc

io
n

s 

n
º 

ad
u

lt
s 

n
º 

fi
lle

ts
 

gener 1 0 2 0 1 0 0 0 109 67 

febrer 1 0 2 0 1 1 3 0 94 53 

març 0 1 2 0 1 1 1 0 58 407 

abril 1 0 2 0 2 1 7 1 81 194 

maig 1 0 1 0 1 1 3 0 57 74 

juny 1 0 1 0 1 1 0 0 76 24 

juliol 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

agost 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

setembre 1 0 1 0 1 2 0 1 113 45 

octubre 2 1 3 0 1 2 1 1 87 218 

novembre 0 0 0 0 1 0 1 1 0 15 

desembre 1 0 3 0 1 1 1 1 49 41 

total 9 2 17 0 13 10 17 5 724 1138 

 TOTAL NÚMERO D´ACTES        72 

 

TOTAL d’activitats NO organitzades per la biblioteca 

2017 

co
n

ta
co

n
te

s 

re
u

n
io

n
s 

i 
co

n
fe

rè
n

ci
es

 

cl
u

b
 le

ct
u

ra
 

te
at

re
 

ta
lle

rs
 

p
ro

je
cc

io
n

s 

re
u

n
io

n
s 

ex
p

o
si

ci
o

n
s 

n
º 

ad
u

lt
s 

n
º 

fi
lle

ts
 

gener 0 2 0 0 0 0 2 1 98 0 

febrer 1 3 0 0 0 0 1 0 57 24 

març 1 8 0 1 4 1 0 0 310 10 

abril 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 

maig 0 2 0 1 2 4 2 0 165 16 

juny 0 4 0 0 0 2 0 0 172 21 

juliol 0 1 0 0 0 0 0 0 19 76 

agost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

setembre 0 2 0 0 0 1 0 0 91 0 

octubre 0 1 0 0 0 1 0 0 56 0 

novembre 0 2 0 0 0 1 1 1 153 0 

desembre 0 0 0 0 0 2 1 0 90 0 

total 2 25 0 2 8 12 7 2 1220 147 

 TOTAL NÚMERO D´ACTES         58 
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ANNEX 3: Pregunti, les biblioteques responen 

Estadística programa Pregunte 2017. Biblioteca Pública del Estado en Maó 

Análisis de consultas recibidas 
 

Consultas recibidas 
- Total consultas recibidas 48 

- Media diaria de consultas 0,13 

- Respondidas 48 (100,00 %) 

- Pendientes 0 (0,00 %) 

- Total de usuarios que enviaron las consultas 42 

Consultas en cada idioma 
- Castellano 37 (77,08 %) 

- Catalán 11 (22,92 %) 

- Euskera 0 (0,00 %) 

- Gallego 0 (0,00 %) 

¿Desde dónde se consulta? 
- Barcelona 3 (6,25 %) 

- Valladolid 1 (2,08 %) 

- Illes Balears 4 (8,33 %) 

- Madrid 16 (33,33 %) 

- Ciudad Real 1 (2,08 %) 

- Cádiz 3 (6,25 %) 

- Castellón / Castelló 1 (2,08 %) 

- Granada 1 (2,08 %) 

- Málaga 3 (6,25 %) 

- Navarra 1 (2,08 %) 

- Alicante / Alacant 3 (6,25 %) 

- Soria 1 (2,08 %) 

- Cáceres 1 (2,08 %) 

- Tarragona 1 (2,08 %) 

- Valencia / València 3 (6,25 %) 

- León 1 (2,08 %) 

- Sevilla 1 (2,08 %) 

- Murcia 3 (6,25 %) 

Total consultas especificando provincia 48 (100,00 %) 

¿Edad del solicitante? (Dato opcional) 
- 11-20 2 (4,17 %) 

- 21-30 6 (12,50 %) 

- 31-40 10 (20,83 %) 

- 41-50 11 (22,92 %) 

- 51-60 10 (20,83 %) 

- +61 3 (6,25 %) 

Total consultas especificando edad 42 (87,50 %) 
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Análisis de consultas respondidas 
 

Consultas respondidas en este período: 
- Total consultas respondidas 48 

- Consultas respondidas dentro de plazo 45 (93,75 %) 

- Consultas respondidas fuera de plazo 3 (6,25 %) 

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

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

- Tiempo medio de respuesta 
0 días 23 horas (23 

horas) 

¿Qué se ha consultado? 
- Bibliotecas y documentación 32 (66,67 %) 

- Lenguas y literatura 2 (4,17 %) 

- Arte 2 (4,17 %) 

- Pensamiento y religiones 2 (4,17 %) 

- Salud, medicina 2 (4,17 %) 

- Educación 2 (4,17 %) 

- Viajes y ocio 2 (4,17 %) 

- Economía y empresas 2 (4,17 %) 

- Historia 1 (2,08 %) 

- Administración, legislación, política 1 (2,08 %) 

Total consultas respondidas con tema 48 (100,00 %) 

Tipo de respuesta: 
- Respondida como apropiada y completa 43 (89,58 %) 

- Respondida como no apropiada o rechazada 5 (10,42 %) 

- Respondida sin respuesta 0 (0,00 %) 

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

 

 

 

 

 ANNEX 4. ENLLAÇOS D’INTERÈS 

http://www.bibliomao.es/ 

http://www.bibliomenorca.net/portal.aspx 

Panorama biblioteca Públicas del Estado 
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