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Presentació 

Aquesta memòria dona compte dels aspectes més rellevants en la gestió i les activitats de 

la Biblioteca i Arxiu Històric durant el 2019. La memòria descriu els serveis prestats i 

ressenya les activitats realitzades, així com 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. Pel que fa a l’arxiu, també ha de servir per posar en valor la tasca que s’hi duu a 

terme malgrat la inexistència de personal adscrit a aquest equipament. 

La Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó està gestionada pel Departament de 

Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, gràcies a la delegació 

d’aquests per part del Govern Balear. El personal adscrit a la Biblioteca són funcionaris de 

la CAIB que depenen de la Conselleria de Presidència que on resideix des de la darrera 

remodelació del Govern la Delegació de Cultura del Govern Balear. La gestió i 

pressupostos depenen del Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca atesa la 

transferència d’aquesta competència. I com a biblioteca pública de l’Estat participa dels 

programes coordinats del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya. La biblioteca és la 

biblioteca central de Menorca i és membre de la Xarxa de Biblioteques de Menorca. D’altra 

banda la nostra biblioteca també col·labora amb l’Ajuntament de Maó i exerceix de 

biblioteca urbana de la ciutat. La biblioteca i l’arxiu són dos serveis paral·lels, que tot i 

tenir les seves connexions, atenen a missions, objectius i usuaris distints, per aquest motiu 

tornam a manifestar la necessitat de separar els dos serveis en un futur i dotar-los 

d’autonomia de gestió amb personal i pressupost propi cadascun. 

Segons la Llei de traspàs de competències, la biblioteca hauria de ser atesa per un mínim 

de 13 persones. La relació de llocs de treball mostra la necessitat de 23 llocs de treball, 

alguns dotats i no coberts, com el tècnic arxiver. Durant el 2019 hi han treballat 10 

persones, però amb períodes de mancança de personal ateses les baixes i els canvis de destí. 

A causa de la manca de personal la biblioteca, amb part del pressupost del que hi aporta el 

Departament de Cultura del CIM, ha de recórrer a la contractació de serveis exteriors per a 

feines específiques que el personal adscrit no pot atendre, malgrat el capítol de personal ha 

de ser cobert pel Govern Balear. 

La Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó és una institució rellevant dels equipaments 

culturals de Menorca. La programació d’activitats i els serveis oferts durant el 2019 donen 

compte d’una institució dinàmica, atenta a les necessitats dels usuaris i connectada amb la 

rica xarxa cultural de l’illa. 

El mes d’agost Francesc Florit Nin abandonà la direcció per retornar a tasques docents i 

fou substituït per Joan Pau Salort Salort, funcionari de carrera de la Conselleria d’Educació 

que ocupa la plaça de director en comissió de serveis des d’aleshores. Cal agrair la tasca 

realitzada per Francesc Florit durant els darrers quatre anys.  

http://www.bibliomao.es/
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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 la població de Maó, d’unes 30.000 

persones, la Biblioteca dona servei també a la resta de 

la població de l’illa. 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. La Biblioteca estableix contacte i 

col·laboració amb aquestes entitats. 

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 tres biblioteques més especialitzades: 

la de l’Ateneu de Maó, Hernández Mora 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 i les Escoles d’Adults 

amb les quals mantenim alguna col·laboració. 

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. Es proposa com 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. 

http://www.bibliomao.es/
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La missió de l’Arxiu Històric és conservar en bones condicions i posar a l’abast de la 

ciutadania el seu magnífic fons en les millors condicions arxivístiques possibles cosa que 

esdevé impossible sense gaudir de personal adscrit. 

3. Estadístiques bàsiques 

 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 

Xifres bàsiques comparades 2015- 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Dies oberts al públic 285 288 282 280 282 

Hores setmanals obertura al públic 44 44 44 44 44 

Revistes nova adquisició 12 20 3 18 3 

Documents incorporats 2.443 2.394 3.101 3.153 2.399 

Documents sonors  331 152 256 131 31 

Documents audiovisuals  437 300 413 245 158 

Nous usuaris 976 915 896 842 844 

Prestataris actius 4998 5.558 4535 4.296 4428 

Préstecs llibres 40.638 43.410 40.252 36.806 35.039 

Préstecs audiovisuals 23.856 20.885 17.879 13.593 11.796 

Autopréstecs 8025 15.862 26.926 22.857 22.381 

TOTAL DE PRÉSTECS 70.758 70.676 62.933 54.591 48.184 

Investigadors: documents consultats 1.683 2.033 1.849 1.771 1.554 

Visites a la biblioteca  115.196 112.225 121.512 102.339 98.220 

Visites concertades 33 46 59 45 40 

Visites pàgina web 73.099 92.428 106.668 117.619 120.807 

Sessions d’accés a Internet  (MYPC) 15.664 17.324 18.238 12.284 11.116 

Consultes OPAC via web 5.687 8.716 8.797 8.047 8.362 

Activitats organitzades per la Biblioteca  33 50 68 92 72 

Activitats celebrades a la Biblioteca  52 44 58 44 53 

 

http://www.bibliomao.es/
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Continua la tendència general de davallada de préstecs, fenomen que és general a tot 

Espanya. Es mantenen els altres indicadors, tot i que hi ha un descens en alguns com les 

visites i els prestataris actius. Han disminuït les activitats organitzades per la Biblioteca   

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 i l’ús del nostre wifi gratuït.  

L’ús de la Biblioteca Pública de Maó manté uns índex alts en comparació a la mitjana de 

les biblioteques públiques estatals, sobretot si també comparem el número de treballadors 

de l’equipament i els pressuposts d’aquesta biblioteca amb altres de població associada 

similar 

Pel que fa a l’activitat de l’Arxiu i la Secció Local. 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 2019 

s’han atès les demandes de gairebé 70 investigadors. A l’annex 1 d’aquesta memòria es pot 

trobar la infografia que resumeix totes les dades de l’any 2019. 

L’arxiu ha requerit els serveis externs de diversos arxivers autònoms a temps parcial 

condicionats per estrictes normes de contractació que han pogut fer molt bona tasca. Raquel 

Egea i Diego Taltavull han treballat amb el fons de la Delegació del Govern, tot i que 

encara resta molta feina per endavant per poder gaudir del fons correctament. També 

Raquel Egea amb l’ajut uns mesos d’Esperança Pallicer, que ja havia treballat anteriorment 

a l’arxiu, han anat dissenyant un nou quadre de classificació dels fons documentals així 

com s’han revisat els documents informatitzats per iniciar una tasca de reordenació del fons 

per a modernitzar-lo i establir objectius de treball en el futur. Però és evident que sense 

personal propi i estable és impossible mantenir viu un arxiu. 

 

4. Serveis prestats 

A Menorca tot un conjunt d’entitats 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 i l’arxiu faciliten 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. Servei de e-biblio de lectura digital 

6. Servei d'Internet. 

7. Servei de wifi obert. 

http://www.bibliomao.es/
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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. Pàgina web pròpia amb els serveis integrats.  

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

15. Serveis de cessió d’espais disponibles (sala d’actes i sala de reunions) 

16. Servei de reprografia  

 

5. Programes   

 Els programes són les actuacions que tenen continuïtat al llarg de l’any. Ho 

diferenciem de les activitats que són puntuals. 

PROGRAMA Pregunti, les biblioteques responen. És un programa 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. Aquest programa es va seguir fins a l’estiu però amb l’arribada del nou 

director es va deixar de fer temporalment per manca de personal i temps per a poder 

contestar adequadament les consultes via internet que es rebien gairebé diàriament.  

Plecs de Lectura. Aquest programa es fa en coordinació amb l’IME i a través del 

pressupost de la Xarxa de Biblioteques del CIM. Durant el 2019 s’han editat per iniciativa 

de la Biblioteca Pública de Maó 12 plecs de lectura, com a continuació del programa iniciat 

el 2017 i continuat el 2018. Són textos de difusió de temàtica diversa amb una àmplia 

difusió per Menorca. S’han editat 7.500 exemplars de cada nombre. Amb l’arribada del 

nou director l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca també col·laborarà amb l’edició dels Plecs 

i aportarà fotografies antigues i modernes que en la majoria dels casos substituiran les 

pintures que havien protagonitzat els 33 primers Plecs. Aquesta és la relació dels realitzats 

durant l’any 2019: 

mes Motiu/tema Autor i text Pintor  il·lustració 
GENER 
25 

20 anys reserva Biosfera Gloses reserva de Biosfera. 
Quaderns de Folklore 

Torrent 

FEBRER 
26 

Text històric Àngel Ruiz i Pablo Enric Servera 

MARÇ 
27 

Publicació de l’IME: 
Paraules i modismes 

Xec Riudavets. Espigolada Maria Torrontegui 

ABRIL 
28 

Plec infantil. Conte Fàtima Anglada Sílvia Vivó 

http://www.bibliomao.es/
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MAIG 
29 

200 anys mort Joan 
Ramis 

Joan Ramis. Antologia Pep Vives 

JUNY 
30 

40 anys Enciclopèdia de 
Menorca 

Pres. Miquel À Casasnovas. 
Text Josep M. Vidal 

Nuria Teruel 

JULIOL 
31 

Poesies de 
circumstàncies 

Joan F. López Casasnovas. 
Fruita del temps 

Marianel gallardo 

AGOST 
32 

J.M. Quadrado. Text 
històric 

“200 aniversari” Any 
Quadrado. Els pastorets 

Pere Pons 

SETEMBRE  
33 

Armand Escandell. Ed. 
Arrela 

Novetat literària Armand Escandell 

OCTUBRE 
34 

Mort Tomàs Vidal 
Bendito. IME 

Selecció textos de Tomàs 
Vidal Bendito. 

Fotografia Josep M. 
Vidal Hernández 

NOVEMBRE 
35 

Text històric. IME 
Receptes de cuina 

Pres. Marga Cursach. 
Llibretes de cuina del s.XIX 
Bàrbara Soler i Bàrbara 
Oliver 

Fotografia d’Anna 
Capó 

DESEMBRE 
36 

Text històric. Nadal Pres. Xavi Martín. Text La 
comèdia dels Pastorells de 
Francesc Pons Carreras 

Diverses fotografies 
Xavier Martín i La Salle 
Alaior del fons AISM, i 
col·lecció Toni Seguí 

 

Per a la preparació del pressupost de 2020 s’ha decidit que els Plecs es publicaran cada dos 

mesos i que enlloc de 7500 exemplars se’n faran 4500 distribuïts de forma similar a la que 

ja duia a terme pels pobles de Menorca. 

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  

Lectura gent gran. Mantenim un servei de lectura al centre geriàtric Santa Rita de 

Ciutadella en el programa de voluntariat, atès pel director de la biblioteca. Aquest programa 

també s’ha vist interromput des de l’agost de 2019. 

Clubs de Lectura. A la Biblioteca es fan tres grups, un d’adults, un de juvenil i per a 

famílies i fillets petits. El d’adults ja fa anys que funciona de forma autònoma gràcies a la 

col·laboració de Marga Llovet que exerceix de 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. Una 

altra lectura es fa a través del Centre Bit i es fa amb lectors digitals. El club juvenil per a 

al·lots entre 9 i 14 anys és 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 

http://www.bibliomao.es/
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lectura d’infants i família també és coordinat i dirigit per na Fàtima Anglada que el realitza 

una vegada al mes. 

Documental del mes. Amb la col·laboració de l’associació cultural Comunitart, la 

biblioteca està adherida al programa de Docs Barcelona i ofereix una projecció d’un 

documental inèdit cada darrer dimecres de mes entre setembre i juny inclosos. Els mesos 

de juliol i agost es fa la projecció dels documentals corresponents amb coordinació de 

l’ajuntament de Maó com a part del programa d’estiu cinema a la fresca. 

Centres d’interès. Elaboram centres d’interès i altres són temporals, i d’aquests cada any 

se’n realitzen diversos. 

• Els centres d'interès realitzats el 2019: 

• Cultura LGTBI. Permanent --> actualització de centre amb nous títols. 

• Lectura fàcil. Permanent. 

• Fons Menorquí de Cooperació. Itinerant XBM. 

• Las mejores novelas del sXX en castellano. 

• Novetats de cuina.  

• Novetats còmic. 

• Premi Nobel. 

• Mort d’Eduard Punset. 

• Mort d'Andrea Camilleri. 

• Entorn dels 25 anys de Reserva de la Biosfera de Menorca 

 

 

Ressenyes Revista ÚTIL. Cada mes el director redacta 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 se n’envien 6 llibres propostes 

de lectura per a diverses edats. En total s’han ressenyat 28 llibres de tema menorquí o 

d’autor menorquí. 

Préstec d’obres d’art. Es presta obra original i gràfica en paper de 18 artistes que en total 

fan prop d’un centenar d’obres. Es presten ja emmarcades en fusta de faig amb unes mides 

de 40 x 65 cm. Només es presta  als usuaris de la Biblioteca Pública de Maó amb carnet, 

majors d’edat. Els préstecs es fan sota signatura d’un document de declaració de 

compliment de la normativa d’aquest tipus de préstec. L’usuari pot consultar l’expositor a 

la biblioteca o al servei online i triar l’obra. El préstec queda enregistrat i el nostre personal 

li serveix l’obra escollida. El pot gaudir per un període de 60 dies. Els artistes tenen un 

contracte amb la Biblioteca amb una vigència de dos anys, renovable. Per a cada artista 

s’ha estipulat un pagament del 15 % del total del cost segons s’estipula en el conveni de 

Bones Pràctiques signat entre el Consell Insular de Menorca i l’AAVIB. De moment la 

iniciativa, que ja porta un any i mig en marxa, té pocs préstecs i encara no s’ha consolidat 

entre els usuaris. Durant el 2020 s’haurà de decidir si es segueix realitzant i s’hauran de 

tornar a fer els contractes amb altres artistes, potser d’altres àmbits com la fotografia. 

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

Salut Jove. Enguany ens hem afegit al programa del Departament de Cultura del CIM de 

la mà de la Xarxa de Biblioteques a dues ofertes educatives: Poesia a les biblioteques i 

coneix a un autor menorquí. Diversos centres educatius de la zona de Maó han visitat la 

biblioteca per a fer aquesta didàctica. 

 

6. Activitats realitzades 

El conjunt de les activitats realitzades a la Biblioteca durant el 2019 han sumat un total de 

125 actes entre les programades per la pròpia biblioteca (72) i les organitzades per altres 

entitats externes (53). La majoria dels actes organitzats per la biblioteca pertanyen a algun 

dels següents programes o tipus d’activitats: 

● 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: Explica’m un conte (contacontes), Grup de família 

i lectura, la Maleta Pedagògica, L’arbre de les imatges, Accés al fons específic (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 activitat 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.  

• Sala infantil 

 Hem seguit amb la pràctica habitual i molt ben rebuda d’oferir els llibres infantils 

expurgats als centres educatius, al Centre de Joves des Castell i al Centre de Salut de Dalt 

Sant Joan, CEIP Mestre Duran, etc.  

Cada mes s’ha organitzat unes exposicions de contes relacionats amb un tema determinat:  

Gener: Els porquets; Febrer: Els oficis; Març: Els elefants; Abril: Sant Jordi; Maig Pipí-

caca; Juny: Bitxos; Juliol: La mar, estiu, vacances; Setembre: Tornada a l’escola; 

Octubre: Els moixos; Novembre: Els monstres i Halloween; Desembre: Nadal 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
http://www.viulacultura.com/
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 A les visites escolars hem seguit oferint la tria de bibliografia relacionada amb els temes 

que ells ens proposen per facilitar-ne el préstec posterior. 

  

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

són les visites escolars que el 2019 han estat unes 50. 

Seguidament es relaciona la llista de les activitats realitzades per tipus d’activitat i en ordre 

cronològic. Es poden consultar, la majoria, a la web de la biblioteca. 

• Conte contes 

28 gener. Improaventures  

25 febrer: L’estatueta màgica 

25 març: A tot color. Tres contes de Carnaval 

1 abril: Subitum teatre 

25 d’abril:  Rondalles africanes 

27 maig: Contes en off, amb gemma Moll i Fabián Lisboa 

26 juny: Contacontes  El sheriff Otto, amb Maribel Lula 

23 setembre: Teatre kamishibai amb Makiko Sese 

07 octubre: La moneda mágica 

11 novembre: Tnafele, amb la senyora García. 

21 d’octubre Contes que el foc no crema, amb Carme Serret 

16 desembre: Conte de Nadal de Charles Dickens, amb Víctor Genestar 

 

• Tallers 

4 i 5 febrer: Taller de robòtica lego 

8, 22 de febrer: Microrelats agafats de la mà  

13 d’abril: Què hi fa tot sol? Teatre familiar 

15 maig: Taller Maó + Flors 

Novembre i desembre: Tallers de poesia a les aules amb Ponç Pons 

• Concursos 

Abril: IX Concurs de punts de llibre 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/contacontes-el-viatge-per-ruth-delgado/1077
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/taller-dornaments-mao--flors/1100
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/agencia-de-lectura/1162
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Maig – juny: Concurs Booktrailers juntament amb Injove 

 

• Presentacions i conferències 

25 gener: Addicions a les noves tecnologies 

5 febrer: xerrada de psicologia amb paraules senzilles 

15 febrer: Presentació del llibre “Mujeres, casa y ciudades” 

21 marçr: Dia Mundial de la poesia: Concert de Maria Àngels Gornés 

22 febrer: Derecho a la biodependencia 

23 abril: Presentació del llibre “Els menorquins de la guerra civil americana” amb 

Marc Pallicer 

10 maig: Conferència concert de Francesc Vicens  

17 maig: Presentació del llibre “Descubriendo la luz" 

6 de juny: Presentació del llibre “El fill de l’italià” de Rafel Nadal 

2 novembre: Presentació del llibre sobre l’ús terapèutic del cànnabis 

20 novembre: Xerrada de Marina Cefalí 

26 novembre: Xerrada de Rebecca Morris sobre la Fundació per la conservació 

marina. 

27 novembre: Xerada de Víctor Carretero sobre la línia del medi marí del GOB a 

Menorca  

 

• Exposicions 

Febrer -març: Expo Prima: Ana Gomila 

Abril – maig: Expo Prima: Roser Aguilera 

Maig: exposició dels punts seleccionats del concurs Punt de llibre 

Maig: Expo Prima: Joel Vila 

Juliol: Expo Prima: Judith Gorrias 

Octubre- novembre: AMP’s Care: Coneixent la bellesa, riquesa i importància de 

les Àrees Marines Protegides. Amb visites escolars i dues projeccions de 

documentals associades. 

 

• Cinema 

➢ Cicle Documental del mes: 10 projeccions segons el programa que es pot 

consultar a la web de Docs Barcelona 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/exposicio-sobre-les-ratapinyades/1060
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/cada-dia-viatjo-amb-el-blues-exposicio-i-contacontes/1099
http://eldocumentaldelmes.com/
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➢ Doc Fest Menorca. La Biblioteca col·labora amb el far Cultural i projecta 

dia 13 de novembre els films seleccionats. 

 

● 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.  

 

7. Infraestructura i Equipament 

Pel que fa al manteniment de l’edifici cada any es fan petites reparacions. La fusteria 

exterior de l’edifici ha estat finalitzada amb una aportació del Consell Insular de Menorca 

a càrrec del Departament de Serveis Generals de 32.535 €. 

Llistat de materials adquirits per la Biblioteca Pública de Maó durant l’any 2019: 

• PC HP PRODESK per a Mostrador  

• PC HP PRODESK per a Mostrador 

• PC HP PRODESK per a Arxiu 

• Programa Deep Freeze per a netetja del disc dur 

• Scanner 

• 9 il·lustracions per sala infantil 

• Farmaciola “Mutua Balear” 

• 39 E-Reader Cervantes 4(8GB).--- Rebut del Ministeri 

• Rotuladora profesional Brother D800W 

• 1 taquilla amb 9 guixetes. 

• 10 taules 180x80 per sala d’estudi 

• 4 carros metàl·lics porta llibres 

• Monitor Benq Photovue 17” per l’arxiu 

• 2 armaris de persianes metàl·liques portes correderes per sala oficina 

• Prestatgeria compacta per depòsit D1 

• 10 Teclats Logitech  

• 1 Estant Melamina/fusta sala oficina 

• 3 Estants melanina sala infantil 

 

Deficiències de l’edifici 

1. L’arxiu històric està mal climatitzat. Caldrà pensar mig termini en una solució que 

passa per posar un aparell de climatització diferenciat de la resta de l’edifici. 

2. Els lavabos necessiten una reforma perquè hi ha avaries contínues. Les cisternes dels 

wàters tenen pèrdues contínues d’aigua a causa de lo vell que està. 

http://www.bibliomao.es/
mailto:info@bibliomao.es
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3. Continuem amb el lloguer del magatzem del carrer Oquendo de Maó per manca 

d’espai a la biblioteca i arxiu. Aquest local  no és un lloc adient per a la conservació 

dels documents i per això s’han pres mesures per acabar amb aquest lloguer i traslladar 

els fons a la nostra seu. 

8. Recursos humans. 

La biblioteca i l’arxiu ha tingut un 2019 nefast pel que fa a la dotació de personal. Ha estat 

un any amb molts de canvis, la qual cosa ha dificultat la gestió bibliotecària i l’atenció del 

públic. En diverses ocasions ens hem vist obligats a reduir les hores i els dies d’obertura 

per manca de personal. Els compromisos que l’administració autonòmica havia fet per 

dotar de més personal la biblioteca i especialment l’arxiu han estat insatisfactoris. Aquesta 

mancança, ja endèmica ha hagut de ser solucionada mitjançant la contractació de serveis 

externs de quatre persones que es paguen amb el pressupost propi de funcionament de la 

biblioteca i que, per suposat es lleva d’altres partides. Aquest fet ha suposat una despesa 

d’uns 36.000 €. Els llocs de treball assignat a la Biblioteca i Arxiu Històric de Maó segons 

la RLT són 22 persones. Actualment n’hi treballen 9, quan en teoria n’hi hauria d’haver 12 

com a mínim. En l’actual situació, l’arxiu no té cap persona dedicada a tasques específiques 

arxivístiques (des de fa més de 30 anys no n’hi ha). Aquesta biblioteca és la segona més 

mal dotada de personal de totes les biblioteques Públiques de l’Estat atenent una població 

similar. Una de les tècniques, que portava més de 40 anys a la biblioteca, s’ha jubilat i 

malgrat la ràpida substitució del seu lloc de feina ha deixat un buit considerable. En dos 

anys de l’equip tècnic s’han jubilat les dues funcionaries que hi havia i opino que s’haurien 

de convocar oposicions de les seves places prest.  

 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 que realitza una auxiliar administrativa. És evident que aquest servei no 

s’hauria de poder oferir al públic perquè no podem garantir la seguretat del fons ni la seva 

custòdia. 

Com cada any s’ha procedit a la contractació de serveis durant 9 mesos de una persona per 

a catalogació i una altra per a gestió d’arxiu històric, però a partir del 2020 els contractes a 

autònoms continuats en el temps es prohibeixen i ja no podrem gaudir d’aquests reforços 

importantíssims per al bon funcionament del servei. 

Tot fa pensar que biblioteques i arxius és la parenta pobra i marginada de la política 

cultural. Tot i ser conscients que vivim un país d’urgències i de greus mancances en moltes 

realitats peremptòries (educació, sanitat, serveis socials) no deixa de fer que des de la meva 

posició de director de la biblioteca i arxiu consideri lamentable (també) aquesta situació 

que podríem qualificar de precària.  

 

 

http://www.bibliomao.es/
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9. Organització interna 

L’equip de persones de la biblioteca arxiu s’ha reunit almenys una vegada o dues al mes. 

Les reunions serveixen per coordinar les tasques de gestió de la biblioteca. El director 

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

programes, activitats, etc. També es fan una gran quantitat de reunions més sectorials amb 

cadascun del equips de treball i llocs de feina. A causa dels reiterats canvis de personal, les 

baixes i les jubilacions, un dels temes més tractats és la redistribució de responsabilitats i 

la configuració de calendaris i horaris laborals. 

Avaluació de l’equip 

En el 2019 des del Govern Balear s’ha fet una avaluació del personal a partir de les 

enquestes 365. Degut al poc temps que fa que exerceixo de director no crec que estigui en 

disposició d’analitzar i comentar el treball de les treballadores.  

Per iniciar aquesta nova etapa de direcció s’ha contactat amb una psicòloga coaching de 

personal i durant el final d’any i l’inici del 2020 s’han fet dues trobades amb ella i amb tot 

el personal que han estat molt positives. Insisteixo en el fet que és molt difícil mantenir un 

bon clima de grup amb el dèficit de personal d’aquest servei i amb la poca estabilitat de 

l’equip.  

Queixes i suggeriments d’usuaris. Durant el 2018 s’han rebut 7 queixes/suggeriments a 

les quals s’ha donat la deguda resposta. Tres de les queixes són per ampliació d’horaris, 

especialment en època d’exàmens i oposicions. Les altres són queixes de circumstàncies 

fortuïtes. 

 

10. Pressupostos 

Els pressupostos de la Biblioteca han anat augmentant en els últims anys gràcies al 

compromís del Departament de Cultura del CIM. Aquest augment ens ha permès de 

realitzar compres en equipament i en despeses de manteniment de l’edifici.  

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, de dotació de personal. 

El pressupost per al 2019 va augmentar fins als 212.740 €. En el quadre següent es mostra 

l’execució del pressupost 2019 segons partides i la diferència respecte del pressupost. 

D’altra banda considero que no té sentit incrementar de pressupost per al funcionament de 

la biblioteca si no va acompanyada de la dotació de més personal perquè ens podem trobar 

en el dilema de no tenir suficients mans per dur a terme el programa d’activitats i de 

manteniment de la col·lecció encara que disposem dels diners per fer-ho. Cal seguir 

http://www.bibliomao.es/
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reivindicant l’augment de personal de la biblioteca i consolidar almenys una plaça de tècnic 

arxiver i una altra d’auxiliar d’arxiu per a l’Arxiu Històric. 

Execució del pressupost de 2019 

Capítol 2 Descripció Crèdits Inicials 
Mod. 

Crèdits Despeses 
Crèdits 

disponibles 

2020000 Lloguers 5.250,00 € 0,00 € 5.188,67 € 61,33 € 

2120000 Manteniment d'edificis i altres 14.480,00 € 38,31 € 4.801,09 € 9.717,22 € 

2130000 Manteniment i reparació d'instal·lacions i maquinària 13.787,00 € 145,67 € 8.934,34 € 4.998,33 € 

2130009 Maquinària, instal·lacions tècniques i util. anys ant. 0,00 € 0,00 € 206,18 € -206,18 € 

2160000 Reparació i manteniment d'equips informàtics 7.260,00 € 0,00 € 8.704,90 € -1.444,90 € 

2200000 Material d'oficina ordinari 700,00 € 0,00 € 1.384,42 € -684,42 € 

2200100 Subscripcions i publicacions 9.183,00 € 0,00 € 8.702,72 € 480,28 € 

2210000 Subministrament d'energia elèctrica 21.120,00 € 1.503,96 € 20.446,70 € 2.177,26 € 

2210100 Subministrament d'aigua 820,00 € 0,00 € 459,34 € 360,66 € 

2220300 Comunicacions informàtiques 180,00 € 0,00 € 9,61 € 170,39 € 

2260200 Difusió i campanyes de divulgació 5.450,00 € 242,00 € 4.851,28 € 840,72 € 

2269900 Despeses diverses (inclou BCF) 5.000,00 € 102,04 € 546,01 € 4.556,03 € 

2269960 Promoció de la lectura 2.000,00 € 176,47 € 5.022,80 € -2.846,33 € 

2270000 Prestació de serveis: neteja 28.000,00 € 2.557,16 € 33.916,18 € -3.359,02 € 

2270100 Prestació de serveis: vigilància 1.000,00 € 0,00 € 645,30 € 354,70 € 

2270600 Prestació de serveis: catalogació 36.290,00 € 0,00 € 30.092,48 € 6.197,52 € 

2279900 Servei de manteniment de programes informàtics 8.220,00 € 0,00 € 0,00 € 8.220,00 € 

      

Total capítol 2  158.740,00 € 4.765,61 € 133.912,02 € 29.593,59 € 

      

Capítol 6      

      

6250000 Compra mobiliari  10.000,00 € 0,00 € 19.105,20 € -9.105,20 € 

6260800 Equips per a processos de la informació 4.000,00 € 0,00 € 920,58 € 3.079,42 € 

6290000 Altre immobilitzat material-publicacions 35.000,00 € 0,00 € 30.978,15 € 4.021,85 € 

6320000 Edificis i altres construccions 0,00 € 0,00 € 39.837,71 € -39.837,71 € 

6320009 IR Restauració fusteria Biblioteca Pública de Maó 0,00 € 32.535,00 € 0,00 € 32.535,00 € 

6330100 Altres despeses en equipaments: compra de mobiliari 5.000,00 € 0,00 € 4.482,81 € 517,19 € 

6410400 Despeses en aplicacions informàtiques 0,00 € 0,00 € 7.295,11 € -7.295,11 € 

      

Total cap. 6  54.000,00 € 32.535,00 € 102.619,56 € -16.084,56 € 

Total cap. 2 i 6      

      

Total 
pressupost  212.740,00 € 37.300,61 € 236.531,58 € 13.509,03 € 

http://www.bibliomao.es/
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11 Formació 

Formació del personal  

L’equip de tècniques i el director van realitzar un curs de gestió de xarxes socials organitzat 

per la Xarxa de Biblioteques de Menorca  

Antonia Soler: “RDA. Introducción y primeros pasos para la catalogación con RDA y 

MARC2" de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Infomación y la 

Documentación (AAPID) 

Raquel Egea: “RDA. Introducción y primeros pasos para la catalogación con RDA y 

MARC2" de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Infomación y la 

Documentación (AAPID) i "Fondos bibliográficos inclusos" curs del Ministeri de 

Cultura. 

Trinidad Moll va fer un curs sobre protecció de dades de l’EBAP 

 

12. Comunicació 

El director de la Biblioteca considera que la comunicació és un dels aspectes que més cal 

treballar en el futur. Hi ha una manca de definició i sobretot d’eficiència en la política 

comunicativa. Hem tingut algunes experiències decebedores per la poca resposta de públic. 

En l’anàlisi d’aquest fet hi concorren molts factors. El primer i més destacable és el canvi 

en el consum cultural. L’era de la digitalització ha fet que el consum cultural s’hagi fet 

molt més individual i cada vegada més reduït a l’àmbit domèstic. També és cert que hi ha 

una davallada d’assistència en molts actes culturals i que l’oferta es dirigeix a un sector ja 

saturat. Sovint ens trobem en una oferta d’actes el mateix dia a la mateixa hora. Amb tot 

cal millorar l’oferta, cal diversificar els públics i cal obrir el programa a unes activitats que 

comportin un paper més actiu del públic. Per tot això seria bo que la comunicació fos un 

aspecte més atès de la biblioteca. Es proposa l’externalització d’aquesta tasca, ja que la 

biblioteca no troba la manera de fer-ho amb el personal disponible i amb la formació 

suficient per fer-ho de manera integrada.  

La web (www.bibliomao.es) és l’eina habitual des 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. 

http://www.bibliomao.es/
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Per a la comunicació pública es fa servir els serveis de l’agenda cultura electrònica del 

Consell Insular de Menorca. A més 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. D’altra banda el Consell ha conveniat tot un seguit de 

seccions de publicitat que és coordinat en les reunions dels Caps de cultura per tal d’incloure la 

programació cultural en els mitjans de comunicació de Menorca. 

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 

• Casal de Gent Gran de Maó 

• Arxiu d’Imatge i So de Menorca 

• Comunitart 

• Cercle Artístic 

• IME: edició de 12 Plecs de Lectura 

• Revista Útil 

• Diario Menorca: publicació d’articles del programa Editanda 

• Centre Penitenciari Menorca 

• El Far Cultural 

• Creu Roja Maó 

 

14. Propostes 2019 

Les propostes per al 2019 es desenvolupa de forma extensiva al document Programa 

d’actuacions 2020. Aquí n’indiquem 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 destaquem: 

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

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

● Dia de les Illes Balears: Microteatre (1 de març) 

● Dia Mundial de la Poesia (21 de març) 

● Dia del llibre: teatre infantil Que hi fas tot sol. (13 d’abril) 

● Dia Internacional de la biblioteca (24 d’octubre) 
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● Cicle de conferències sobre Giuseppe Chiesa 

● Taller d’enquadernació a la presó 

● Xerrades sobre els fons documentals de l’arxiu 

 
 

15. Conclusions 2019 

En general podem dir que la BPM continua donant un servei de qualitat als usuaris a pesar 

de les mancances. Els indicadors mostren que és una biblioteca molt activa tant per l’ús 

que fan els usuaris com per la dinàmica en la programació d’activitats. Tot això en bona 

part gràcies a la dedicació del personal malgrat les mancances òbvies d’aquest. 

Cal créixer en personal i segurament, com ja insinuava l’anterior director, ens fa falta un 

nou edifici i separar els dos serveis per manca d’espai i idoneïtat. Si la BPM assumeix 

plenament les competències de Biblioteca Insular, l’actual edifici de Can Mercadal resulta 

insuficient. Ara ja ho és perquè té mancances d’espai i la distribució d’aquest edifici 

històric, preciós però encarcarat en la seva estructura, no facilita el perfil de biblioteca a la 

qual s’ha d’encaminar. Per tant la meva proposta seria que l’actual edifici sigui destinat 

exclusivament als serveis d’arxiu històric i destinar un nou equipament per a la biblioteca. 

A partir del 2020 la memòria de la biblioteca i de l’arxiu es faran per separat perquè són 

dos equipaments que conviuen i tenen el mateix director però no són el mateix i necessiten 

atencions i programes diferents. Aquest fet encara evidenciarà més les deficiències a les 

que està sotmès l’Arxiu Històric de Maó. 

Joan Pau Salort Salort 

2020 
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16. ANNEXOS 
 

ANNEX 1. INFOGRAFIA DE LA TASCA DE L’ARXIU I LA SM 
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ANNEX 2. DOSSIER DE PREMSA 

 

Il·lustració 1: 2.1.19 
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Il·lustració 2: 4.1.19 
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Il·lustració 3: 5.1.19 

 

 

Il·lustració 4:7.1.19 
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Il·lustració 5: 11.1.19 
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Il·lustració 6: 11.1.19 
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Il·lustració 7: 25.1.19 
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Il·lustració 8: 13.2.19 

 

 

Il·lustració 9: 14.2.19 
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Il·lustració 10: 2.3.19 

 

 

Il·lustració 11: 5.3.19 
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Il·lustració 12: 7.3.19 
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Il·lustració 13: 12.3.19 
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Il·lustració 14: 15.3.1 

 

 

Il·lustració 15: 19.3.19 
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Il·lustració 16: 21.3.19 
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Il·lustració 17: 22.3.19 

 

 

Il·lustració 18: 26.3.19 
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Il·lustració 19: 28.3.19 

 

 

Il·lustració 20: 2.4.19 
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Il·lustració 21: 12.4.19 
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Il·lustració 22: 4.4.19 
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Il·lustració 23: 13.4.19 

 

 

Il·lustració 24: 22.4.19 
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l·lustració 25: 26.4.19 
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Il·lustració 26: 3.5.19 
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Il·lustració 27: 4.5.19 
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Il·lustració 28: 9.5.19 
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Il·lustració 29: 23.5.19 
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Il·lustració 30: 1.6.19 

 

 

Il·lustració 31: 12.6.19 
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Il·lustració 32: 13.6.19 
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Il·lustració 33: 15.6.19 
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Il·lustració 34: 2.7.19 
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Il·lustració 35: 12.7.19 
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Il·lustració 36: 14.9.19 

 

 

Il·lustració 37: 21.9.19 
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Il·lustració 38: 21.9.19 
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Il·lustració 39: 25.9.19 
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Il·lustració 40: 22.10.19 
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Il·lustració 41: 3.12.19 
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Il·lustració 42: 16.12.19 
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Il·lustració 43: 16.12.19 
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