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PRESENTACIÓ: FONS BIBLIOGRÀFIC. SECCIONS. SERVEIS   

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL AUSIÀS MARCH 

 

La Biblioteca Municipal Ausiàs March com a centre de lectura, d'informació i recursos públic, 

ofereix els seus serveis d’accés lliure i gratuït a tota la ciutadania. 

 

FONS. CRITERIS DE SELECCIÓ I ADQUISICIÓ 

   

El procés de selecció i adquisició d’obres, consisteix en l'avaluació i actualització permanent de 

la col·lecció. Per tal de realitzar-la es prenen com a criteris bàsics: el caràcter general que té la 

biblioteca, la demanda social de lectura, així com altres recursos de la nostra localitat: projectes 

culturals existents, programes educatius, etc. 

 

L'atenció a les dades estadístiques de la memòria anual, referida a visites d’usuaris per grups 

d'edat, préstecs i consultes, és bàsica per a interpretar les necessitats del públic i realitzar la 

selecció dels materials de manera adient. 

 

Les fonts bibliogràfiques, a partir de les quals es fa la selecció són: catàlegs editorials, visites a 

llibreries, fires del llibre, publicacions especialitzades en literatura infantil i juvenil, premis literaris, 

desiderates dels usuaris, lectures programades pels centres educatius, atenció a la publicitat 

editorial dels mitjans de comunicació, etc. Fent èmfasi també en l’adquisició de llibres publicats a 

Alaquàs o persones relacionades amb la localitat. 

 



 

 

 

SECCIONS 

 

. Bebeteca 

. Biblioteca infantil i juvenil 

. Biblioteca general 

. Fonoteca 

. Fons local 

. Hemeroteca 

 

SERVEIS 

. Informació bibliogràfica 

. Consulta i estudi en sala 

. Préstec individual i col·lectiu 

. Consulta en línia del catàleg 

. Consulta de l’arxiu digital “Imatges per al Futur” 

. Accés públic a Internet mitjançant cinc ordinadors i wi-fi 

. Extensió i dinamització: 

  . Campanyes d'animació lectora infantil i juvenil 

  . Activitats culturals per adults 

  . Club de lectura i debat 

  . Presentacions de llibres 

  . Exposicions temàtiques 

  . Recitals poètics 

  . Lectura a la fresca, a la piscina municipal 

. Guies de lectura 

. Butlletins de novetats 

  . Formació d'usuaris. Visites didàctiques i tallers 

  . Correu electrònic 

  . Bloc http://blogs.alaquas.net/biblioteca 

http://blogs.alaquas.net/biblioteca


 

 

 
HORARI 

 

 De dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 hores. 

 Horari d’estiu, durant els mesos de juliol, agost i primera setmana de setembre: de 09:00 

  a 14:00 h.  

 

Com cada any, amb la proposta ”Obrim de nit” i coincidint amb l’època d’exàmens, 

s’amplia l’horari de la Biblioteca com a reforç a la sala d’estudi. El 2019 s’ha obert la 

biblioteca de manera ininterrompuda de 9 del matí a 20 hores, del 2 fins al 25 de gener. I 

de 9 hores a 1 de la nit, del 13 de maig al 21 de juny. 

 



 

 

ALTRES CENTRES DE LECTURA PÚBLICA MUNICIPALS 

 

AGÈNCIA DE LECTURA GONZÁLEZ GALLARZA 

 

 Any d'obertura: 1992. Tancada al públic general des de maig de 2017. 

 Ubicada a les instal·lacions del centre educatiu González Gallarza. 

 Fons a 31 de desembre de 2019: 7.760 volums.  

 

AGÈNCIA DE LECTURA BONAVISTA 

 

 Any d’obertura: 1994. Tancada al públic general des de 2017. 

 Ubicada a les instal·lacions del centre educatiu Bonavista. 

 Fons a 31 de desembre de 2019: 7.282 volums. 

 
AGÈNCIA DE LECTURA SANCHIS ALMIÑANO 

 

 Any d'obertura: 2002 

 Ubicada a les instal·lacions del centre educatiu Mestre Sanchis Almiñano. 

 Horari: de dilluns a dijous de 17:00 a 18:30 h, en període escolar d’octubre a maig. 

 El fons disponible a 31 de desembre de 2019: 3.594 volums. 

 Serveis que ofereix: préstec de documents, consulta en sala, servei d’ordinadors amb  

  accés a Internet disponibles per a menors, possibilitat de realització de treballs en grup. 

  

BIBLIOTECA CASTELL D’ALAQUÀS   

  

 L’any 2007, s’inicia l’obertura al públic de la Biblioteca Castell d’Alaquàs, amb una  

  col·lecció inicial organitzada en diferents seccions: renaixement, castell, fons local, fons  

  valencià, fons Ernest Lluch. Un fons presentat en diversos suports com ara llibres o  

  publicacions periòdiques.  

 A partir de l’any 2011 es suspèn l’horari públic de consulta del seu fons bibliogràfic. El  

  total de registres disponible a este centre a data de 31 de desembre de 2019 és de 937. 



 

 

 

34ª CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA LECTURA INFANTIL 

 

OBJECTIUS: 

Promocionar la narració oral, com a estímul per a potenciar els hàbits de lectura, la imaginació i   

la creativitat 

Realitzar activitats per tal fomentar l’extensió de la lectura i l'ús de la biblioteca pública 

municipal mitjançant: visites col·lectives, sessions de contacontes, recomanació de lectures per a 

diferents edats, exposicions periòdiques de llibres, etc. 

Dinamitzar la biblioteca com a centre d'informació i de recursos, així com a espai d'oci. 

Consolidar la relació Biblioteca Pública - Escola, proposant als centres un programa anual 

d'activitats conjuntes durant la campanya d’animació lectora. 

Promoure la formació d'usuaris per tal d’estendre el coneixement de la biblioteca, sobre els 

diferents horaris; serveis; activitats que es poden realitzar; com estan organitzats els fons i com 

localitzar documents; realització de recerca documental i consulta del catàleg; fons local d’Alaquàs; 

sobre l’hemeroteca; la videoteca i la fonoteca, disponible al servei. 

 

Sessions concertades amb els centres locals d’Educació Primària, any 2019: 

Realitzades el 7 i 20 de maig de 2019. Nom de l'activitat: “La porta del meu castell” 

A càrrec d’Eva Andújar i Marcelo Guerrero  

Curs: Segon de primària ; Número de sessions : 6 

Horari: de 9:30 a 10:15; de 10:30 a 11:15, i d’11:30 a 12:15 

Assistència: 335 persones: 169 xiquets, 146 xiquetes, 4 homes i 16 dones 

Pressupost: 600,00 € 

Centres participants: CEIP. Bonavista, CEIP. Ciutat de Cremona, CEIP González Gallarza, CP.  

   Madre Josefa Campos, CP. Mare de Déu de l’Olivar I, CEIP. Sanchis Almiñano, CEIP. Vila d’Alaquàs 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VINE A CONÈIXER LA BIBLIOTECA  

 

La formació d'usuaris és una activitat bàsica per a difondre el bon ús i l’aprofitament dels 

recursos de la biblioteca. dins del programa: “VINE A CONÈIXER LA TEUA BIBLIOTECA”, s’ofereix 

tant a usuaris individuals, com a centres, associacions i col·lectius locals que ho sol·liciten. Durant 

el 2019 hem tingut un total de dotze visites d’aquest tipus amb diferents centres educatius 

d’Alaquàs, tant d’educació primària com de secundària, i d'altres col·lectius locals com Diversia.  

 

CAMPANYA ESPANTA LA POR! PER TOTS SANTS, MONSTRES VALENCIANS 

 

OBJECTIUS 

Promocionar la lectura, fomentar el coneixement de les tradicions valencianes al voltant de la 

celebració de Tots Sants, així com de les figures pròpies de l’imaginari valencià. 

ESTADÍSTIQUES D’ASSISTÈNCIA 

S’han realitzat un total d’11 animacions tancades per als centres educatius, portades a terme 

pel personal de la biblioteca, on han assistit 6 centres educatius, tant d’escola infantil, primària 

com secundària. Així també, un contacontes per a públic adult realitzat per la narradora Almudena 

Francés, amb el títol de “Les tres morts de Batiste”, que es va celebrar el 30 d’octubre. 

La participació total ha estat de 410 persones en animacions de centres educatius, i 43 persones 

en l’animació d’Almudena Francés. En el total de la campanya “Espanta la por” han participat 453 

persones. 

PRESSUPOST 

275€ Almudena Francés 

 

ALTRES SESSIONS DE CONTACONTES: “LLEGIM?”, EL DIA DE LA BIBLIOTECA 

 

El 24 d’octubre es celebra el Dia de la Biblioteca. Per eixe motiu, i dins la campanya “Llegim?” 

que du a terme la Fundació Bromera per al foment de la lectura, es va celebrar el 28 d’octubre una 

sessió d’animació a la lectura per a famílies.  

En esta sessió es van contar contes i també es van donar a conèixer trucs i estratègies per tal 

d’incentivar el gust per a la lectura als infants de 0 a 6 anys. Va ser una animació on calia inscripció 

prèvia, i on van poder participar més d’una vintena d’infants juntament amb una persona adulta 

de la seua família. 

 



 

 

 

CLUB DE LECTURA 

 

Periodicitat: 1 sessió bimensual. 

Horari: últim dimecres de mes, de 16:00 a 17:00 hores. 

Membres inscrits: 32 

Lloc: Biblioteca Pública Municipal “Ausiàs March”, espai infantil i juvenil. 

 
OBJECTIUS  

 

Oferir a persones adultes de qualsevol edat, amb inquietuds culturals i ganes de llegir, la 

possibilitat de compartir reflexions i opinions sobre les lectures escollides. 

Descobrir un dels elements màgics de les obres literàries: la seua transformació en múltiples 

històries, tantes com lectors en tinguen. Conèixer autors diversos.  

 
SESSIONS QUE S’HAN REALITZAT EL 2019 

 

27 de febrer: Secretos a golpes. Susana R. Miguélez.  

Va ser una sessió especial on vam comptar amb l’assistència de l’autora, que ens va fer una 

xerrada sobre com va gestar el llibre i en què es va inspirar per a escriure'l. Va haver un debat 

posterior sobre la violència de gènere, tema del que tracta la novel·la. 

17 d’abril: Balzac y la joven costurera china. Dai Sijie. 

26 de juny: La librería. Penélope Fizgerald. 

25 de setembre: Lolita. Vladimir Nabokov 

27 de novembre: La nieta del Señor Linh. Philippe Claudel. 

EXPOSICIONS. GUIES DE LECTURA. BUTLLETINS DE NOVETATS EDITORIALS  

 

La biblioteca presenta durant tot l’any una sèrie d’exposicions, sobretot en format de llibre, però 

també pel·lícules i documentals en DVD o música, relacionades amb temes d’actualitat, novetats 

editorials, premis literaris i altres efemèrides com el dia de la Biblioteca, dia del llibre, festes 

tradicionals, etc. Cada una de les exposicions o activitat cultural va acompanyada d’una guia de 

lectura relacionada amb el tema tractat. 

Per a presentar les noves incorporacions al fons, s’editen periòdicament, els butlletins de 

novetats disponibles a la Biblioteca.  



 

 

 

EXPOSICIONS QUE S’HAN REALITZAT  

 Durant el mes de febrer de 2019 es va realitzar, juntament amb el Departament de la Dona de 

 l'Ajuntament d'Alaquàs, l’exposició «Nosaltres les escriptores. Valencianes en el temps». Per 

 aquest motiu es van realitzar catorze visites guiades on també es feia una gimcana per  

 l'exposició. En total 412 persones van participar de manera activa a esta exposició, a banda de les 

 visites individuals que varen passejar per l'exposició. 

Al llarg de tot l'any es realitzen diferents exposicions de llibres i documents. Per exemple: el dia 

internacional de la dona treballadora es fa una selecció de llibres relacionats amb esta temàtica; 

amb motiu de la primavera; per a la celebració del dia del llibre, el dia de la poesia, etc. També 

s’organitza una exposició amb la temàtica de la Campanya d’Animació Lectora, acompanyada d’una 

guia de lectura per edats, que es distribueix als centres escolars participants quan ens visiten. 

Durant l'estiu, es realitzen exposicions generalment sobre temes lúdics: literatura, viatges, 

esports, manualitats, etc. Enguany s’ha proposat “Llibres per a viatjar”, una sèrie de llibres sobre 

diferents països i experiències mentre es viatja amb la lectura. 

Enguany per a la commemoració del 25 de novembre, dia internacional contra la violència 

envers les dones, es va participar en el projecte «Passos contra la violència de gènere», realitzant 

una selecció bibliogràfica amb llibres que tractaven eixe tema, i decorant la biblioteca amb els 

passos que estaven per tot el municipi d'Alaquàs.  

Per a l'època del Nadal es presenten les obres especials que la biblioteca ha anat incorporant al 

fons: premis literaris, els millor editats, llibres curiosos i de temàtica nadalenca. També es realitzen 

exposicions sobre la secció local, en el conjunt del fons bibliogràfic, amb la difusió de les noves 

publicacions d’autors d'Alaquàs o relacionats amb el municipi, Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 

publicacions municipals o activitats diverses. 

 

 ALTRES ACTIVITATS: BIBLIOTECA EN IGUALTAT 

 L'11 de febrer de 2019, es va inaugurar oficialment exposició “Nosaltres les escriptores. 

Valencianes en el temps”, així com el racó violeta localitzat a la sala infantil, on es poden trobar 

llibres per a infants i joves relacionats amb la igualtat, la coeducació o els sentiments.  

Prèviament la biblioteca es va adherir al manifest de “Biblioteques en igualtat” que promou 

l'associació Clásicas y modernas. Des del moment de l'adhesió han augmentat les compres de 

llibres tant escrits o traduïts per dones com dedicats a la seua visibilització dins la col·lecció de la 

Biblioteca. 

El divendres 15 de febrer, a les 18:30 hores es va dur a terme un recital poètic de la mà de les 

poetesses Carmela Alfaro i Josepa Montagut. A este recital amb el títol de «Teixidores de futur», es 

van llegir poemes en veu alta escrits per dones d'este col·lectiu. La temàtica del club de lectura 

d'eixe mes també va tindre una vessant de gènere, i a més ens va visitar a la biblioteca Susana R. 

Miguélez, l'autora del llibre. 



 

 

 

El 14 d'octubre es va celebrar el dia de les escriptores a la biblioteca. Una iniciativa promoguda per 

la Biblioteca Nacional d'Espanya, per reivindicar la tasca i el llegat de les escriptores al llarg de la 

història. Enguany per tal de commemorar-ho, es va realitzar una lectura en veu alta d'alguns textos 

d'escriptores seleccionats per la Biblioteca Nacional, així com d'altres proposats pel públic 

assistent. A més es va fer una selecció bibliogràfica d'obres escrites per dones, per a que s'agafaren 

en préstec per part dels usuaris i usuàries. 

 

La Biblioteca també es va adherir al manifest de “Biblioteques inquietes” promogut pel Col·legi 

Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. L'adhesió a este manifest va 

ser aprovat pel ple de l’Ajuntament d'Alaquàs el 26 de setembre de 2019. A este document es 

proposa que el paper de la biblioteca ha canviat; la biblioteca és un motor de canvi de la comunitat 

a la que serveix, ajuda a l'adquisició de competències digitals, és un espai de diàleg, cultura i 

creació i no sempre és un lloc silenciós. 

ALTRES SERVEIS 

 

CONSULTA EN LÍNIA DEL CATÀLEG 

 

El fons bibliogràfic de la Biblioteca Municipal, es pot consultar al catàleg en línia, accessible des 

de la web de l'Ajuntament: www.alaquas.org/biblioteca/virtual/, entrant a la Biblioteca Municipal Ausiàs 

March: http://blogs.alaquas.net/biblioteca. 

Es poden realitzar recerques per títols, autors i matèries; elaborar la llista personal dels 

documents seleccionats i enviar llibres recomanats. 

 

ACCÉS PÚBLIC A INTERNET  

 

La biblioteca Ausiàs March facilita l’accés públic i gratuït a Internet amb 5 punts de connexió, 

així com xarxa wi-fi. Als serveis d'ordinadors públics han accedit 2837 persones durant el 2019. 

 

PERSONAL A LA BIBLIOTECA 

 

A la biblioteca treballen tres persones per a cobrir l’horari habitual d’obertura. 

El 2019 s’ha assignat una persona becària dins del programa “La Dipu et beca”al servei de 

biblioteca. Durant els mesos de juliol i agost, ha realitzat tasques d’animació lectora, així com de 

suport a l’organització del fons de la biblioteca. Ha participat i realitzat les sessions de contacontes 

“Contes a l’estiu”, els dimecres de juliol i agost. 

http://www.alaquas.org/biblioteca/virtual/
http://blogs.alaquas.net/biblioteca


 

 

LA BIBLIOTECA EN XIFRES 

 

PRESSUPOST MUNICIPAL 

El pressupost assignat a la Biblioteca Municipal és de 8.000 €  

 

 DESPESES. DISTRIBUCIÓ  

 

Adquisicions de llibres  4995,48 

Publicacions periòdiques 1362,06 

Activitats culturals i altres despeses 1018,5 

 

 ADQUISICIONS. RELACIÓ DE PROVEÏDORS  

 

a) Llibres. Audiovisuals. Publicacions periòdiques: 

Soriano Librerías; París-València; Llibreria 35 formiguetes; Papelería Marymar; Ediciones El País; 

Levante; Las Provincias; El Temps; Saó Edicions; Caramella; Las Bandas de música la Comunitat 

Valenciana. 

 

b) Activitats culturals i d’animació lectora:  

Les narradores Eva Andújar, Almudena Francés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estadística anual - FONS – 2019 

 Altes Baixes Fons 

 Llibres 1433 1476 38084 

 Documents sonors 70 0 1797 

Documents audiovisuals 152 43 2056 

Documents electrònics 0 30 177 

Total 1655 1549 42114 

 

Estadística anual – PUBLICACIONS PERIÒDIQUES – 2019 

Revistes 4 

Diaris  3 

 

Préstec  

Llibres 14926 

Audiovisuals i sonors 1148 

Total 16074 

Mitjana diària 61,35 

 

Préstecs interbibliotecaris  

Efectuats 5 

Rebuts 38 

Total 43 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usuaris inscrits al servei de préstec. Altes 2019 

Infantils (13 anys o menys) 4637 

Adults (14 anys o més) 2084 

Total 6721 

 

 Usuaris actius el 2019 al servei de préstec per edats  

 

Infantil (13 anys o menys) 1714 

Adults (14 anys o més) 5107 

Total 6821 

 

Visitants 

Visitants 36955 

Mitja diària de visitants 146,7 

 

*Visitants: Persones que han freqüentat la biblioteca per tal d’utilitzar qualsevol dels seus 

serveis. Dies totals que s'ha obert en 2019: 262. 

 

Visitants per grups d’edat i sexe  

Homes (a partir de 14 anys) 12563 

Dones (a partir de 14 anys) 14080 

Xiquets (fins a 13 anys) 4959 

Xiquetes (fins a 13 anys) 5353 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Altres serveis 

Consultes resoltes 690 

Sessions de formació d'usuaris 12 

Visites escolars 13 

Animacions lectores 48 

Dia del llibre 1 

Exposicions temporals  16 

Extensió bibliotecària: bibliopiscina 1 

 


