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1. Presentació

Aquesta memòria dona compte dels aspectes més rellevants en la gestió i les activitats de
la Biblioteca i Arxiu Històric durant el 2021. 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 Fons Europeus, Universitat i
Cultura. 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 exerceix de biblioteca urbana
de la ciutat de Maó. 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
manifestem 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.
Durant el 2021 hi ha hagut una intensa tasca per solucionar el tema de la manca de
personal iniciant l’any amb entre 8 i 9 treballadores i acabant-lo amb 13, amb períodes de
mancança de personal ateses les baixes i els canvis de destí. A final d’any s’ha estabilitzat
la plantilla amb 13 treballadores tot i que manquen dues places dotades per cobrir.

La programació d’activitats i els serveis oferts durant el 2021 donen compte d’una
institució dinàmica, atenta a les necessitats dels usuaris i connectada amb la rica xarxa
cultural de l’illa. El 2021 encara ve marcat per la pandèmia de Covid-19 que ens ha
afectat però en menor mesura que la primera onada que provocà el tancament del servei.
Aquest any s’ha mantingut el servei obert i solament s’han hagut de mantenir mesures de
distanciament social i amb ràtios menys elevades a les activitats.
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2. Introducció

La Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó està
ubicat en una de les places cèntriques de la part antiga
de la ciutat, Plaça de la Conquesta, 8. És un edifici de
factura neoclàssica dividit en tres plantes més el
soterrani. La superfície útil total és de 2500 m2, més
de meitat dels quals es dedica a Biblioteca entre
espais públics i magatzems.

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 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 el qual és consultat per molts 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 moltes d’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 (inactiva en aquests moments), Hernández Mora
(gestionada per l’Ajuntament de Maó i tancada temporalment) 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 informació, la formació i l’oci per així contribuir
al desenvolupament personal i col·lectiu. Es proposa com un espai de convivència i de
cohesió social. 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.
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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 difícil amb el poc personal que hi treballa.

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- 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dies oberts al públic 285 288 282 280 282 246 285

Hores setmanals d’obertura al

públic

44 44 44 44 44 44 44

Revistes nova adquisició 12 20 3 18 3 3 5

Documents incorporats 2.443 2.394 3.101 3.153 2.399 2.225 2.000

Documents sonors 331 152 256 131 31 76 40

Documents audiovisuals 437 300 413 245 158 220 87

Nous usuaris 976 915 896 842 844 599 769

Prestataris actius 4998 5.558 4535 4.296 4428 3.343 3.440

Préstecs llibres 40.638 43.410 40.252 36.806 35.039 32.052 31.279

Préstecs audiovisuals 23.856 20.885 17.879 13.593 11.796 6.305 4.798

Autopréstecs 8025 15.862 26.926 22.857 22.381 18.129 18.551

TOTAL DE PRÉSTECS 70.758 70.676 62.933 54.591 48.184 39.735 36.815

Investigadors: documents

consultats

1.683 2.033 1.849 1.771 1.554 1.083 1.452

Visites a la biblioteca 115.196 112.225 121.512 102.339 98.220 55.044 58.656

Visites concertades 33 46 59 45 40 16 22

Visites pàgina web 73.099 92.428 106.668 117.619 120.807 118.562 107.262
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Sessions d’accés a Internet

(MYPC)

15.664 17.324 18.238 12.284 11.116 3.509 2.828

Consultes OPAC via web 5.687 8.716 8.797 8.047 8.362 7.398 7.139

Activitats organitzades per la

Biblioteca

33 50 68 92 72 59 77

Activitats celebrades a la

Biblioteca

52 44 58 44 53 24 21

Les estadístiques de l’any 2021, es veuen encara un poc marcades per la pandèmia de
Covid 19. Tots els indicadors que requereixen presencialitat no acaben de remuntar a
nivells d’abans de la pandèmia malgrat que hem tornat a tenir un nivell alt d’activitats i
l’horari d’obertura ha estat l’habitual. Potser on es nota més la baixada d’usuaris és en e
públic infantil i juvenil, cosa que no es reflexe a les estadístiques, però és palés en el dia a
dia de la biblioteca sobretot els capvespres. No podem saber si els préstecs d’ebiblio han
millorat o es mantenen perquè les empreses que gestionen aquestes plataformes no ens
han aportat aquesta informació, tot i que li hem reclamat de forma reiterada. Les nostres
xarxes han mantingut una bona acceptació i hem crescut en seguidors a instagram que en
aquestes moments està més de moda. Cada vegada es dedica més temps a aquestes xarxes
perquè són el principal mitjà de difusió d’activitats i informació on line, juntament amb la
nostra web.

Es manté la tendència dels darrers anys de lleugera davallada de préstecs, fenomen
general a les biblioteques, però es fa difícil poder analitzar cap dada sense relacionar-la
amb el desastre que ha suposat a tots els nivells el coronavirus.

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 pressupostos 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 hem tingut arxivera fins
l’inici de 2022 per atendre les demandes de consulta a l’arxiu històric, és un servei que és
manté molt viu. El 2021 s’han atès les demandes de 64 investigadors, un increment molt
notable envers l’any passat. A l’annex 1 d’aquesta memòria es pot trobar la infografia que
resumeix totes les dades relacionades amb l’Arxiu Històric, Secció Menorquina i el Fons
Antic de la Biblioteca de l’any 2021.
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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 (inclou també e-film)
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, etc)
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 25 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.

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 2021 s’han editat per
iniciativa de la Biblioteca Pública de Maó 6 plecs de lectura, com a continuació del
programa iniciat el 2017 però amb una periodicitat bimestral. Són textos de difusió de
temàtica diversa amb una àmplia difusió per Menorca. S’han editat 4.500 exemplars de
cada nombre. L’Arxiu d’Imatge i So de Menorca també col·labora amb l’edició dels Plecs
aportant fotografies antigues i modernes. A partir del número 47 hem iniciat un concurs
perquè els lectors del Plec puguin participar-hi i guanyar un ebook. Aquesta iniciativa ha
tingut bastant èxit de participació. Aquesta és la relació dels realitzats durant l’any 2021:
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mes Autor i text Pintor  il·lustració
GENER -FEBRER
43

Pilar Benejam Arguimbau. A càrrec de
Jaume Mascaró Pons

Fotografies de diferents fons
AISM

MARÇ - ABRIL
44

Cristina Andreu Adame. Biografia i
selecció de textos elaborats per nosaltres

Fotografia AISM

MAIG - JUNY
45

Pere Melis. Biografia i selecció de textos
Margarida Cursach

Fotografia: cosme Sans
Mercadal AISM

JULIOL - AGOST
46

Deseado Mercadal Bagur. Biografia i
selecció de textos Alfons Méndez

Fotografia: Fotos - Ràdio
AISM

SETEMBRE -
OCTUBRE
47

Joan J. Gomila. Biografia i selecció de
textos elaborats per nosaltres

Fotografia: Miguel Seguí
Mercadal AISM

NOVEMBRE -
DESEMBRE
48

Miquel Capó Dolç. Biografia i selecció
de textos elaborats per nosaltres

Fotografia: Antoni Picó AISM

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 o taller.

Clubs de Lectura. A la Biblioteca es fan tres grups, un d’adults, un de juvenil i un altre
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. 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, treballadora de la biblioteca.
Cada mes es treballa un llibre i es fan activitats lúdiques entretingudes que van més enllà
del simple comentari. El Club de lectura d’infants i família també és coordinat per na
Maria Sureda, que el realitza una vegada al mes.

Als annexes adjuntem el cartell del club de lectura amb totes les lectures. El club té una
periodicitat anual com un curs acadèmic de setembre a juny.

Per altra banda, diversos usuaris de la nostra biblioteca participen d’un club de lectura
virtual de la Diputació de Barcelona.

Documental del mes. Amb la col·laboració de l’associació cultural Comunitart presidida
per Mercè Capella, 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 mes de juliol es van projectar quatre films. Des de l’any passat oferim la
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possibilitat de veure el film presencialment i on line, amb una modificació del pressupost.
D’aquesta manera hem ofert als nostres usuaris la possibilitat d’assistir a la projecció
presencialment o de poder veure on line el film durant deu dies després de demanar-nos
els codis per poder fer-ho i nosaltres poder controlar el nombre de persones que hi
assisteixen. De fet, actualment tenim més espectadors on line que presencials.

Centres d’interès. Elaborem centres d’interès i altres són temporals, i d’aquests cada any
se’n realitzen diversos. Els centres d'interès realitzats el 2021:

 Agenda 2030
 Cuina adaptada a l'estació de l'any
 Selecció d'Altres Narratives
 Selecció de literatura romàntica
 Selecció de llibres de dipòsit
 Maleta Pentalpha
 Llibres recomanats per Laura Pons
 Obres guanyadores del Premi Born de Teatre (1994-2020)
 Lots itinerants (Xarxa de Biblioteques de Menorca)
 Llibres per entendre i canviar el món (Fons Menorquí de Cooperació). 2 centres.
 LGTBI
 Desintoxicació digital
 Centenari del Naixement d'Albert Camus
 Mort d'Almudena Grandes
 Mort de Joan Margarit
 Mort de Jorge Martínez Reverte
 Mort de Carlos Ruiz Zafón
 Abdulrazak Gurnah. Premi Nobel de Literatura
 Miquel Capó Dolz (Plec de lectura)

Ressenyes Revista ÚTIL i Somiatruites. 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. La revista infantil Somiatruites ens va
demanar col·laboració i un petit finançament i hem participat amb textos de Fàtima
Anglada. Als annexos es poden veure les participacions a ambdues revistes de gran
difusió a nivell insular.

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 diverses
activitats: Visites guiades; La Biblioteca infantil; i Antoni Maria Alcover i el Diccionari
català-valencià-balear.

Salut Jove. També participem 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.
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Acompanyament digital. La biblioteca ofereix un servei els dimarts matí
d'assessorament per a afavorir l'alfabetització digital de totes les persones davant la
imparable importància de les eines informàtiques en la nostra vida diària. Aquest
programa ha tingut als i baixos de participació però cal esforçar-se i difondre’l millor
perquè la situació de desconeixement digital de molta població els situa en un risc de
desinformació molt important. Les dades a nivell insular d’aquest servei es poden
consultar a la memòria de la xarxa de Biblioteques de Menorca.

L’escola i la biblioteca. L’escola es relaciona amb la biblioteca però no a partir d’una
didàctica o una visita, sinó que el que volem és que la biblioteca col·labori amb les
escoles i les ajudi a dur a terme els seus projectes educatius. A la biblioteca es ve a
treballar sobre un projecte educatiu i, per altra banda, els alumnes i els docents ens ajuden
a millorar el nostre fons recomanant-nos llibres. Volem participar dels projectes de les
escoles per millorar el nostre fons i que els infants ens visitin activament amb una
experiència que els permeti tenir un record agradable i que els faci part de la nostra
comunitat d’usuaris. Tanmateix, es segueixen fets visites tutoritzades a la biblioteca per a
les escoles que vulguin el format més habitual de visita.

Un altre projecte que hem iniciat amb alguns centres educatius de secundària gira al
voltant del còmic. Col·laborem amb professors de plàstica i llengua cedint als seus
instituts una quantitat important de còmics que es treballen a les classes de manera que
intentem incrementar el número de lectors que a la llarga poden esdevenir usuaris nous.

També donem suport a concurs Lletres i Mots que es duu a terme des de política
lingüística.

Finalment, en motiu dels 35 anys anys de la Xarxa de Biblioteques, esdeveniment que
no s’havia pogut celebrar l’any passat, la Biblioteca de Maó ha ajudat a realitzar i
finançar un documental sobre aquests primers 35 anys. Podeu veure'l a aquest enllaç:
http://www.bibliomao.es/ca/noticies/audiovisual-dels-35-anys-de-la-xarxa-de-biblioteque
s/1485

6. Activitats realitzades
El conjunt de les activitats realitzades a la Biblioteca durant el 2021 han sumat un total de
98 actes entre els programats per la pròpia biblioteca (77) i les organitzades per altres
entitats externes (21). En comparació a l’any passat és evident el creixement, tot i que les
activitats a la biblioteca es mantenen actives gràcies a les de producció pròpia. Aquest fet
és degut a la baixada d’activitats organitzades per altres entitats i col·lectius que
utilitzaven les nostres instal·lacions i que per motius de la pandèmia ja no fan reunions i
actes presencials. La Biblioteca ha volgut mantenir tot el possible la presencialitat dels
actes que organitza per la importància del fet de visitar físicament l’equipament cultural
que fa que sigui més conegut pels futurs usuaris del servei.
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La majoria dels actes organitzats per la biblioteca pertanyen a algun dels següents
programes o tipus d’activitats:

Sala infantil

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

Febrer: Cases

Març: Primavera, flors, horts i papallones

Abril: St. Jordi

Maig: Ecologia i medi ambient

Juny: Famílies

Juliol: L’estiu i la mar

Setembre: Pirates

Octubre: Arbres, boscos i tardor

Novembre: Àfrica

Desembre: Nadal

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 visites guiades per a diversos col·lectius. Les més freqüents són les
visites escolars.

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.

Contacontes

Els mesos de gener i febrer vàrem haver d'anul·lar el contacontes (Andrea Oyamburu i
Rita Barber) pel Covid però els següents mesos sí que es van realitzar amb un aforament
més reduït de l’habitual.

22 de març: Ses rondalles de s'àvia Rita de Torralba, amb Rita Barber

26 d’abril:  "Dracs empanats" amb Núria Clemares

2 de maig: contacontes amb Andrea Oyamburu
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18 d’octubre: El fil infinit, amb S'Espai de Circ

15 de novembre: Contes en OFF 2: el retorn de les granotes, amb Gemma Moll

13 de desembre: Contes de Nadal amb Laia García

Tallers

Juliol: Taller de còmic amb Daniel Amorós

Juliol: Taller de poesia amb Pere Gomila

Desembre: Cercant un tema. Com començar a escriure amb Blanca Ripoll

Desembre: Taller d'Ana Llorens "llibre objecte o llibre d'artista"

Presentacions i conferències

4 de març: Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus

20 de març: Dia de la poesia. Poesies penjades a la web

6 d’abril: Xerrada de Pedro Sánchez Tuomala sobre Música negra i lluita pels drets civils.

16 d’abril: Presentació del llibre "Anarquisme i lliure pensament a Menorca (1898-1923)

22 d’abril: Núria Clemares: Contes per a adults

29 d’abril: ¿Qué libros puedo leer para vivir sin plásticos?

4 de maig: BLABALLBLA Dansa i literatura

13 de maig: El teatro en el cuerpo: Origen y pervivencia de la tragedia griega con
Dionisio Sánchez Loring.

19 de maig: Club de lectura amb l’autora Maria Vilanova.

22 de maig: Club de lectura juvenil. Presentació de les obres guanyadores.

27 de maig: La propietat intel·lectual en el foment de la creativitat. Xerrada taller a càrrec
de Fàtima Anglada

29 de maig: Concert d’Assumpta Pons i Rocío Gómez

4 de juny: Xerrada a càrrec de Lolita Bosch

5 de juny: Presentació del llibre Magma,de Carles Minuchin, guanyador del 21è premi
Joan Duch de poesia

17 de juny: Laura Pons "Els llibres de la meva vida"

13 de juliol: “el naixement del Rock and roll” amb Pedro Sánchez Tuomala

3 d’agost: “Com viure de la música” xerrada de Queralt Albiñana

Setembre: Exposició “Carn ben feta”
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23 setembre: Xerrada “Carn ben feta”

1 d’octubre: Presentació del llibre d’Ana Gomila “Así es”

11 d’octubre: Teatro en el cuerpo: Edipo Rey. La verdad es ciega amb Dionisio Sánchez
Loring

21 d’octubre: Contes per a adults amb Raquel de Manuel: La lleugeresa de les coses

26 d’octubre: concurs Lletres i Mots

28 d’octubre: presentació del llibre "Por los bosques" de Lluís Vergés

4 de novembre: "A dos pams del cel" Presentació llibre amb Joan Carles Subirats

16 de novembre: Presentació del llibre "Mare d'on venen els infants?", de Caterina Valriu
i Toni Galmés.

18 de novembre: Presentació del documental dels 35 anys de la Xarxa de Biblioteques de
Menorca

23 de novembre: El teatre al cos amb Dionisio Sánchez Loring: "Hamlet, el teatro como
trampa"

24 de novembre: Club de lectura. "Así es" amb l'autora, Ana Gomila Doménech

29 de novembre: Contes per a persones adultes amb Laia Garcia

9 de desembre: Taller jocs en català.

desembre: Exposició “Carboners” del Centre d’Artesania de Menorca”

Cinema

Cicle Documental del mes: 12 projeccions segons el programa que es pot consultar a la
web de Docs Barcelona. El mes de juliol es van projectar 3 films en sessió tarda.

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 i durant aquest any 21 vegades hem cedit les nostres instal·lacions per a fer-hi
reunions, xerrades, tallers, etc, en les que la biblioteca no hi participa directament però
que generen una tasca d’organització i gestió de l’espai a cedir.

Activitat entorn a l'Arxiu Històric

La inexistència de personal adscrit a aquest servei fins gairebé el final d’aquest any ha fet
difícil poder tenir activitat i el personal de la biblioteca solament pot atendre els
investigadors en les seves consultes.
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Malgrat això, i tenint present que una de les funcions de l'arxiu és la salvaguarda de fons
documentals històrics, s'han fet incorporacions al nostre arxiu. És el cas del Fons Enrich i
del fons Seguí de caire arxivístic i bibliogràfic.

L’arxiu i el Fons Antic de la Biblioteca han tingut diverses actuacions de restauració i
vigilància realitzats per la restauradora Judit Tur. S'està fent una nova enquadernació d’un
volum molt utilitzat del fons de Comptaduria d’Hipoteques. Per altra banda, a partir de
fons provinents del programa de rescat cultural del Departament de Cultura del CIM s’ha
realitzat un llistat d’una part dels llibres del Fons Antic en el que es revisa l’estat de
conservació i les diferents patologies que poden tenir aquests llibres que en el futur ens
permetrà actuar sobre elles, així com establir un petit control del seu estat de conservació
actual.

Un document de l’Arxiu Històric ha estat exposat a una exposició sobre Goya al Museu
de Zaragoza durant la darrera part de l’any. Es tracta d’un passaport del pintor Pasqual
Calbó que també ha estat inclòs en el catàleg de l'exposició.

Hem col·laborat amb l’exposició “magatzem d’històries” del Museu de Menorca.

Altres participacions en diverses comissions, tribunals, etc

La tècnica Raquel Egea ha participat activament representant la Biblioteca i l’Arxiu
Històric de Maó a la comissió tècnica Patribal d’anàlisi del patrimoni balear. Reunions
telemàtiques de caràcter mensual.

El director és membre de la Comissió de Qualificació i Expurga dels arxius de les Illes
Balears. Les reunions telemàtiques són bimensuals.

El concurs de Booktrailers que s’organitza des del Departament de Cultura, Patrimoni,
Joventut i Esports, gaudeix de la nostra col·laboració i organitzem el tribunal i els
lliuraments de premis.

Finalment, el director participa de totes les reunions de la Xarxa de Biblioteques de
Menorca tant de forma presencial com telemàtica i també ha fet diverses gestions amb
fons documentals particulars perquè siguin dipositats a l'Arxiu Històric de Maó o a la
Biblioteca.

7. Infraestructura i Equipament

Llistat de materials adquirits per la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric: 
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1 fotocopiadora XEROX Versalink

1 portàtil HP

1 portàtil LENOVO

1 servidor NAS

1 SAI EATON

3 cadires despatx

2 deshumificadors

1 guillotina

1 destructora paper

1 góndola (armari metàl·lic mòbil)

Aire condicionat planta segona (arxiu)

Renovació del cablejat Wifi de tot l’edifici

Magatzem del dipòsit

S’han condicionat les quatre sales del dipòsit del soterrani amb diversos armaris
compactes, el darrer rebut aquest any, per ordenar i emmagatzemar amb garanties de
conservació els fons que estaven a un dipòsit extern i que durant l’any passat foren
traslladats. Una part dels llibres que no estaven catalogats però eren antics o mantenien
cert interès resten en caixes a l’espera de poder ser catalogats i situats al darrer armari
compacte dedicat a llibres.

Climatització adequada de l’espai de conservació de l’edifici

L’arxiu històric estava mal climatitzat. A finals d’aquest any es va instal·lar un aparell
nou de climatització que dona servei únicament a la segona planta que es dedica a l’arxiu
i conservació dels documents del Fons Antic i l’Arxiu Històric. Amb aquesta reforma
aquesta planta es manté amb la mateixa temperatura i humitat durant tot l’any, fet que no
succeïa abans d’aquesta reforma amb els perjudicis que podia causar als fons
documentals sensibles que s’hi conserven.

Deficiències de l’edifici

1. Els lavabos necessiten una reforma perquè hi ha avaries contínues.
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2. Després de revisar el Pla de seguretat de l’edifici s’han identificat alguns problemes
que durant els propers anys s’han de solucionar: es necessiten 2 portes de seguretat
contra incendis d’accés a l’arxiu que donin a l’ull de l’escala; s’ha de trobar una
solució a la sortida d’emergència que hi hauria d’haver a la part posterior de l’edifici
per als 1r i 2n pis, i també a la sala del soterrani que disposa d’una sortida
d’emergència però que no està prou bé. Hem consultat al registre de la propietat de qui
és el carrer tancat del costat de l’edifici i la propietat és compartida el veí i
probablement això ens pot permetre posar-hi una escala d’incendis i una sortida
d’emergència.

3. L’equip de so de la sala de conferències està obsolet i s’haurà de canviar.

4. L’aspecte exterior de l’edifici pel que fa a les parets s’està desmillorant un poc i
prest tindrà necessitat d’una actuació de neteja i millora.

5. Els serveis d’arxiu i de biblioteca necessiten separar-se i tenir edificis independents
per qüestions d’espai. La nova llei d’arxius ampliarà les competències de l’arxiu i
molts fons autonòmics hi aniran a romandre per sempre i quedarà prest palès la
necessitat urgent d’espai d'emmagatzematge. Per altra banda, amb l’arribada de més
personal tècnic hi ha més necessitats de despatxos perquè en els existents ja no hi ha
espai per a més persones.

8. Recursos humans.

La biblioteca i l’arxiu ha tingut un 2021 amb dues parts pel que fa a la dotació de
personal. Una primera part amb poc personal i una segona amb una millora considerable
de personal però amb baixes constants. Ha estat un any amb molts de canvis, la qual cosa
ha dificultat la gestió bibliotecària i l’atenció del públic. A principi d’any (febrer) ens
hem vist obligats a reduir les hores i els dies d’obertura per manca de personal i també
degut a la situació Covid.

Els llocs de treball assignats a la Biblioteca i Arxiu Històric de Maó segons la RLT són
22 persones. Actualment n’hi treballen 13, però hem tingut moments de treballar-hi 8
persones quan en teoria n’hi hauria d’haver 12 com a mínim. A la fi l’arxiu té una
arxivera adscrita que va arribar a final d’any. S’haurien de convocar oposicions de les
places vacants de tècnics urgentment. Durant el 2021 ha resultat 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.

Durant els primers mesos de l’any es va treballar juntament amb el CIM i la Conselleria
de Fons Europeus, Cultura i Universitats de la CAIB per modernitzar la RLT de la
Biblioteca i millorar i adaptar a la realitat els requisits de cadascuna de les places. Per
altra banda, s’ha incentivat a la CAIB per a la creació de borses de tècnics per cobrir
aquestes places. Des de la CAIB es van dotar dues places de tècnic A2 i una d’Auxiliar
de Biblioteca, dues de les quals han estat cobertes. Resten per cobrir encara una plaça de
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Restauració de documents gràfics, una plaça de tècnic de Difusió i Activitats, i una plaça
d’Auxiliar de Biblioteca, totes elles pressupostades i dotades.

Cal que el personal de l’Arxiu Històric sigui propi del servei i que no estigui inclòs dins
la biblioteca. Per altra banda, és necessari un augment de personal dedicat a l’arxiu, com
ara auxiliars d’arxiu que puguin treballar a les ordres de l’arxivera.

S’ha fet un esforç per part de l’administració per millorar la situació precària en què s’ha
trobat la biblioteca i l’arxiu els darrers anys. Resta un darrer esforç per aconseguir cobrir
totes les places dotades i donar estabilitat al personal. Aquesta millora ja s’ha notat amb
l’increment d’activitats i amb un ambient de treball molt millorat i sense les tensions
pròpies de l’escassetat i la mobilitat obligada de torns per cobrir els buits per baixes i
trasllats.

9. Organització interna

L’equip de persones de la biblioteca arxiu s’ha reunit normalment una vegada al mes
quan la pandèmia ens ho ha permès. 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.

La situació derivada de la pandèmia ha ocasionat molts canvis als horaris, diverses
organitzacions d’espais segons els nivells covi i ràtios legals i també ens ha impedit
realitzar les reunions que es feien amb tot el grup de treballadores. Això s’ha intentat
minimitzar amb més contactes individuals i amb una major comunicació mitjançant el
correu electrònic i el Whatsapp per a comunicacions urgents.

En el 2021 des del Govern Balear s’ha fet una avaluació del personal a partir de les
enquestes 365. Les dades que fan referència a aquestes treballadores són de caire privat i
solament puc comunicar que tots van aprovar l’avaluació. Malgrat tot, hi ha aspectes on
s’observa espai de millora sobretot pel que fa a la feina en equip, adaptació a noves
tasques i situacions, prescripció lectora i comunicació tant pel que fa amb els companys
com amb els usuaris.

Hem tingut l'ajut de diverses persones que han vingut a realitzar algunes hores de feina
durant la setmana derivades des del Centre Penitenciari de Menorca. Així mateix hem
gaudit de les tasques d'un jove de la Fundació Discapacitats de Menorca que va fer
pràctiques de treball amb nosaltres durant unes setmanes.

Durant el mes de juliol va estar treballant a la biblioteca una jove participant en el
programa Un estiu per créixer. Va fer una feina excel·lent de difusió del fons juvenil de la
biblioteca.
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Queixes i suggeriments d’usuaris. Durant el 2021 s’han rebut 3 queixes/suggeriments a
les quals s’ha donat la deguda resposta quan han tingut relació amb l’activitat de la
biblioteca.

10. Pressupostos

El pressupost de la Biblioteca i l’Arxiu és idèntic al de l’any anterior, tot i que aquest any
l’hem pogut gaudir en la seva totalitat. És més, a causa de les millores considerables en
infraestructures bàsiques (armaris compactes i aire condicionat al pis de l’arxiu) hem
sobrepassat el pressupost inicial amb el vist-i-plau del Departament de Cultura del CIM
que ha entès que eren prioritats que s’havien de fer i els fons han sortit del seu pressupost
tot i que els hem inclòs a la taula resum del pressupost 2021 .

D’altra banda, considerem que seria bo tenir una partida diferenciada dedicada únicament
a l’Arxiu Històric. Si aquest servei s’ha d’independitzar en el futur de la biblioteca ja
hauria de tenir partides diferenciades que ens permetran anar calculant els costs futurs del
servei i també li donen certa autonomia de gestió i no solament estar inclosos dins un
pressupost general on el director decideix si es farà despesa dirigida cap a l’arxiu o no.

Execució del pressupost de 2021

Partida Descripció Crèdits inicials Despeses Saldo Real

2120000 Manteniment edificis i altres 9.480,00 € 1.821,04 € 7.658,96 €

2130000 Manteniment i reparació d'instal.lacions i maquinària 13.787,00 € 22.677,74 € -9.368,69 €

2160000 Reparació i manteniment d'equips informàtics 7.260,00 € 3.258,68 € 4.001,32 €

2200000 Material d'oficina ordinari 700,00 € 787,29 € -87,29 €

2200100 Subscripcions i publicacions 9.183,00 € 12.200,54 € -3.017,54 €

2210000 Subministraments energia elèctrica 21.120,00 € 16.867,14 € 4.252,86 €

2210100 Subministraments aigua 820,00 € 294,85 € 525,15 €

2219900 Altres subministraments 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2220300 Comunicacions informàtiques 180,00 € 98,17 € 81,83 €

2260200 Difusió i campanyes de divulgació 5.450,00 € 10.764,67 € -5.314,67 €

2260900 Promoció de la lectura 7.250,00 € 9.383,56 € -2.133,56 €

2269900 Despeses diverses 5.000,00 € 8.769,98 € -3.769,98 €

2269960 Altres despeses diverses. 0,00 € 1.755,55 € -1.755,55 €

2270000 Prestació de serveis: neteja 43.258,00 € 40.287,68 € 2.970,32 €
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2270100 Prestació de serveis: vigilància 1.000,00 € 91,11 € 908,89 €

2270600 Estudis i treballs tècnics 0,00 € 500,00 € -500,00 €

2279900 Servei de manteniment de programes informàtics 8.220,00 € 12.110,39 € -3.890,39 €

2600000 Treballs realitzats per institucions sense fins de lucre 0,00 € 175,00 € -175,00 €

TOTAL CAPÍTOL 2 132.708,00 € 141.843,39 € -9.613,34 €

6230000 Maquinària, instal·lacions i estris 0,00 € 26.113,90 € -26.113,90 €

6250000 Mobiliari Biblioteca Pública de Maó 30.000,00 € 17.315,67 € 12.684,33 €

6260000 Equips per a processos d'informació 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6260800 Equips per a processos de la informació 4.000,00 € 593,97 € 3.406,03 €

6290000 Altre immobilitzat material: publicacions 35.000,00 € 32.599,55 € 2.400,45 €

6330100 Altres inversions d'equipaments 5.000,00 € 8.181,16 € -3.181,16 €

TOTAL CAPÍTOL 6 74.000,00 € 84.804,25 € -10.804,25 €

TOTAL PRESSUPOST 206.708,00 € 226.647,64 € -20.417,59 €

11. Formació

Formació del personal durant l’any 2021

Curs edició en vídeo de continguts per xarxes. CIME alguns tècnics.

Curs d’edició de cartells amb el programa Affinity Designer. CIME tècnics.

Curs d’habilitats comunicatives. EBAP tot el personal.

Curs de treball en equip. EBAP tot el personal on line i presencial

Curs de ludificació a arxius i biblioteques. EBAP alguns tècnics.

Curs sobre actuacions d’urgència al Pla d’emergències amb Chubb ibérica

Curs “joves a la biblioteca” ABADIB. Hi participa el director

Curs “Gravació i edició de vídeos amb el mòbil per al personal de les biblioteques”
diverses tècniques. (CIME, 10 hores)

Curs d’Igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere - EBAP - 30 hrs.
Alguna auxiliar d’administració.

Biblioteca Pública i Arxiu Històric // Pça. Conquesta catalana, 8.   07701-Maó // www.bibliomao.es // info@bibliomao.es // tel. 971369190. 19

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


Curs “Oci i ludificació: actitud lúdica en la dinamització de les biblioteques, arxius i
museus” diverses tècniques

12. Comunicació

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. També gaudim d’un Instagram bibliomao (www.instagram.com/bibliomao/) que és
molt actiu. Les tasques de gestió de la web, facebook i instagram s’han fet directament
per personal de la biblioteca fins gairebé final d’any però es van demanar diversos
pressupostos per poder dur almenys les xarxes facebook i instagram amb una empresa
externa i així es farà durant l’any 2022.

Per a la comunicació pública es fa servir els serveis de l’agenda cultura digital del
Consell Insular de Menorca. A més, sovint també es redacten notes de premsa que són
enviades als gabinets de comunicació del Consell Insular. D’altra banda el Consell ha
contractat 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. Diverses vegades durant l’any se'ns ha demanat informació des dels mitjans
de comunicació de l’Illa per a temes propis de la biblioteca i l’arxiu.

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
 Fundació de Discapacitats de Menorca
 Cercle Artístic
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 IME: edició de 6 Plecs de Lectura
 Revista Útil
 Revista infantil Somiatruites
 Diario Menorca
 Centre Penitenciari Menorca
 Ateneu de Maó
 GOB
 Un estiu per créixer
 Creu Roja Maó
 Amics de s’Òpera de Maó - Teatre Principal

14. Propostes 2022

Les propostes per al 2021 es desenvolupa de forma extensiva al document Programa
d’actuacions 2021. Aquí n’indiquem un resum. Amb tot cal dir que resulta difícil de
planificar totes les activitats que la Biblioteca i l’Arxiu Històric porten a terme perquè
sovint van sorgint propostes i novetats al llarg de l’any que no es poden tenir en compte
per la immediatesa de resoldre-les.

Com a propostes destaquem:

 Circuit 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: Teatre musicat (1 de març).
 Dia Mundial de la Poesia: video a la web  (21 de març).
 Dia del llibre: sortir al carrer (23 d’abril).
 Dia Internacional de la biblioteca (24 d’octubre).
 Tallers d’estiu.
 Xerrades sobre els fons documentals de l’arxiu.
 Cicle de cinema i teatre.
 Club de lectura en femení.
 Pla de propostes de sostenibilitat de l’edifici.
 

15. Conclusions 2021

En general podem dir que la BPM continua donant un servei de qualitat als usuaris a
pesar de les mancances i les pandèmies. 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.
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Cal aconseguir el personal dotat i pressupostat, i les passes per a aconseguir-ho s’estan
donant, i això permetrà incrementar els serveis, les activitats i fins i tot l’horari
d’obertura.

Per altra banda, és evident que ens fa falta un nou edifici per separar els dos serveis per
manca d’espai i idoneïtat. Aquesta proposta es reitera a les darreres memòries i
programacions perquè és un problema real i una proposta de futur que ja no haurie de ser
gaire llunyà. 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 no facilita el perfil de biblioteca a la qual
s’ha d’encaminar. Per tant la nostra proposta seria que l’actual edifici sigui destinat
exclusivament als serveis d’arxiu històric i destinar un nou equipament per a la
biblioteca. Mentre seguirem treballant mirant de donar el millor servei i bones propostes
culturals per incrementar els nostres usuaris.

Joan Pau Salort Salort

Director de la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de Maó

maig de 2022
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16. ANNEXOS

ANNEX 1. INFOGRAFIA DE LA TASCA DE L’ARXIU I LA

SECCIÓ MENORQUINA
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ANNEX 2:

CARTELL CLUB DE LECTURA
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ANNEX 3. DOSSIER DE PREMSA

Il·lustració 1: 16/01/21

Il·lustració 2: 29/01/21
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Il·lustració 3: 08/02/21

Il·lustració 4: 08/02/21
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Il·lustració 5: 18/02/21
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Il·lustració 6: 01/03/21

I·lustració 7: 03/03/21
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Il·lustració 8: 09/03/21

Il·lustració 9: 14/03/21
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Il·lustració 10: 25/03/21

Il·lustració 11: 23/04/21
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Il·lustració 12: 29/04/21

Il·lustració 13: 30/04/21
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Il·lustració 14: 14/05/221

Il·lustració 15: 19/05/21
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Il·lustració 16: 03/06/21
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Il·lustració 17: 04/06/21

Il·lustració 18: 24/06/21
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Il·lustració 19: 26/10/21

Il·lustració 20: 29/10/21
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Il·lustració 21: 07/11/21
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Il·lustració 22: 13/11/21

Biblioteca Pública i Arxiu Històric // Pça. Conquesta catalana, 8.   07701-Maó // www.bibliomao.es // info@bibliomao.es // tel. 971369190. 37

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


Il·lustració 23: 09/12/21
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Il·lustracions 24 a 27 Algunes col·laboracions a la revista infantil Somiatruites
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Il·lustracions 28 a 31 algunes col·laboracions amb la revista Útil
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