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1. PRESSUPOST 

 

La biblioteca de Botarell ha disposat d’un pressupost de 3.000,00 € per a l’adquisició de 

llibres durant  l’any 2020. 

 

Aquesta despesa ha servit, bàsicament, per l’adquisició de llibres, però també per a 

l’adquisició de dvd’s. Tot seguit es detalla la despesa: 

 

Llibres:  Març  186,26 € 

   Juliol   228,30 € 

   Octubre 203,05 € 

   Desembre    475,75 € 

 

Total llibres: 1.093,36 € 

    

DVD’s:  Març  275,21 € 

    Agost    370,33 € 

  

    Total DVD’s: 645,54 € 

 

   TOTAL DESPESA: 1.738,90 € 

 

La resta de la partida de llibres que l’ajuntament tenia destinada a l’adquisició de llibres s’ha 

utilitzat per a la il·lustració del conte de Sant Jordi adaptat a Botarell, ja que aquesta 2020 

hem comptat amb una aportació de la Generalitat de Catalunya de 10.000 € pel fet d’haver-

nos incorporat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya..  

Això ha significat que la petita biblioteca de Botarell ha entrat a formar part de la Xarxa de 

Biblioteques Públiques de Catalunya el que fa que tingui accés als documents de què 

disposen la resta de biblioteques d’aquesta xarxa. 

Aquesta generosa quantitat aportada per la Generalitat, així com dues subvencions a les que 

hem pogut accedir per estar dins la xarxa, han fet que no fos necessari exhaurir el 

pressupost municipal i que aquest es pugui destinar a una altra vessant cultural que també 

té a veure amb la lectura. 

Tal com s’esmenta abans, hem pogut obtenir dues subvencions més del Departament de 

Cultura que són amb les que habitualment contarem per a la incorporació de més exemplars 

en el futur. 



La primera d’aquestes subvencions ha estat per a l’adquisició de llibres d’acord amb el 

nostre criteri per un import de 1.500 €. 

La segona subvenció ha estat de llibres en espècies per valor de 2.000 €, la qual cosa vol dir, 

que ens han fet arribar aquells llibres que han cregut convenient des del Departament de 

Cultura. En aquesta subvenció es va obrir una segona convocatòria, en la qual ens van 

concedir 884 € més en llibres. 

A part d’aquestes subvencions, també vam tenir la sort que en convidessin a anar a la 

Setmana del Llibre en Català, on vam poder escollir de entre les últimes novetats en català 

per valor de 864 €. 

 
Per altra banda la biblioteca també disposa d’una part del pressupost destinat a activitats 

culturals per a la realització de les diferents activitats que s’hi duen a terme, però aquest any 

les primeres activitats no van tenir cap cost i a partir del març es van haver de suspendre a 

causa de la pandèmia. Les activitats realitzades van ser les següents:  

Gener  Taller de la Candelera    0,00 € 

Febrer  Carnaval a la biblioteca   0,00 € 

   

Setembre   Taller de l’Alzheimer    0,00 € 

 

 

TOTAL DESPESA:  0,00 € 

 

A la biblioteca també es desenvolupa una altra activitat a càrrec de la mateixa partida 

d’activitat culturals de l’Ajuntament de Botarell que és el club de lectura i del qual se n’han 

realitzat tres sessions. Sovint hi son convidats els autors o alguna persona relacionada 

d’alguna manera amb la matèria tractada en la lectura que suposen algun cost. Aquest any 

només hi ha hagut una despesa per aquest concepte tot i que se n’han fet tres sessions:  

 

  Febrer  Passatge al nou món 
Presència de l’autora (Tània Juste)  350,00 € 

  



2. ASSISTÈNCIA 

 

Aquest any l’assistència d’usuaris a la nostra biblioteca ha baixat força a causa de la situació 

sanitària que està vivint el nostre país. Hem hagut de tenir la biblioteca tancada en molts 

moments durant el transcurs de l’any, la qual cosa a afectat estat molt a l’afluència d’usuaris 

que veníem tenint anys anteriors. El resultat d’assistència d’usuaris és el que es mostra al 

següent  gràfic: 

 

 
 

Com es pot comprovar pel gràfic el mes de març ja es va produir una baixada important ja 

que vam haver de tancar la biblioteca mig mes i el mes següent, a l’abril, la biblioteca va 

estar completament tancada al públic. A partir del mes de maig vam poder començar a 

reprendre l’activitat, però l’afluència va ser molt baixa durant els mesos següents. 

En resum, durant l’any 2020 han passat per la biblioteca de Botarell 1.629 usuaris i usuàries, 

la qual cosa no està gent malament tenint en compte les restriccions que hem estat patint 

durant l’any.   

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Desembre 

Novembre 

Octubre 

Setembre 

Agost 

Juliol 

Juny 

Maig 

Abril 

Març 

Febrer 

Gener 

Usuaris 

Usuaris 



3. PRÉSTECS 

 

Els usuaris de la biblioteca de Botarell tenen l’opció d’endur-se a casa fins a tres documents 

de la sala. Aquesta és una opció que sovint utilitzen els usuaris de la nostra biblioteca tal i 

com es pot veure en el gràfic següent: 

 

 
 

 

Com es pot observar els préstecs al mes de març van començar a minvar, al mes d’abril no hi 

va haver servei de préstec i al més de maig es va reprendre de forma molt progressiva. La 

resta de mesos el ritme de préstecs també ha sigut inferior a l’habitual a causa de les 

diferents limitacions a que ens vam veure sotmesos.  

 

En total s’han fet 841 préstecs a la biblioteca durant l’any 2020.  
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4. ACTIVITATS 

 

La biblioteca està concebuda com un espai actiu, on els seus usuaris, a part de poder llegir 

llibres i revistes, així com connectar-se a Internet també poden gaudir d’una sèrie 

d’activitats que es programen mensualment. 

 

Aquest any a causa de la pandèmia només ha estat possible fer dos taller, un al mes de 

gener i un altre al mes de febrer.   

 

El primer taller en vam dedicar a elaborar uns porta-espelmes amb materials reciclats, amb 

motiu de la proximitat de la nostra Festa Major d’hivern de la Candelera. Van quedar així de 

bonics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proper taller que vam poder fer va ser el de Carnestoltes,  coincidint amb la proximitat de la 

festivitat, on vam elaborar uns pallassos que ens van ajudar a decorar la biblioteca durant els dies 

següents, va resultar força divertit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Després de Carnestoltes la situació sanitària es va complicar i ens vam veure obligats a suspendre els 

tallers. Cap a final d’any, la situació era una mica més estable i vam decidir fer un últim taller en l’any 

2020 en aquest cas per donar suport al dia mundial de l’Alzheimer, que es celebra el dia 21 de 

setembre. Vam voler preparar un joc, tot reciclant, que es pogués quedar a la biblioteca per a que els 

nens i nenes el poguessin fer servir mes endavant.  Vam elaborar un memory!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi havia moltes altres activitats programades per fer al llarg de l’any 2020, però no ha estat possible 

realitzar-les a causa de les restriccions que hem patit en l’obertura de les instal·lacions culturals com 

son les biblioteques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUBS DE LECTURA 

Per un costat i com ja és habitual, realitzem el club de lectura d’adults on el nombre d’assistent va 

fluctuant depèn dels mesos, però en general continua tenint una gran afluència d’usuaris i usuàries.  

Totes les sessions continuen sent dirigides per la regidora de cultura de l’Ajuntament de Botarell, 

Montse de Anciola. 

Els llibres que hem pogut comentar durant l’any 2020 han estat els següents: 

 L’altra 

 Passatge al nou món 

 Les pereres fan la flor blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un altre costat, hem iniciat un club de lectura infantil que ha tingut una gran acollida. Hem iniciat 

l’experiència amb un grup de nens i nenes de 1r i 2n de primària de l’escola de Botarell i la veritat és 

que valorem molt positivament l’activitat. El primer llibre que hem escollit per iniciar aquest club ha 

estat  “Daniela la pirata” i la sessió es va dur a terme el dia 17 de desembre. 

Ja tenim prevista una segona lectura per a l’any 2021 i de ben segur que n’hi haurà més. 

  



DIA MUNDIAL DE LA POESIA 

 

El dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i com no 

podia ser d’altra manera la biblioteca va voler fer notar 

aquesta data als seus usuaris. La idea era fer una trobada 

per llegir els fragments que cadascú lliurement escullis per 

a l’ocasió i compartir-los amb la resta d’assistents a l’acte, 

però un cop més, la situació sanitària ens va obligar a 

adaptar la nostra primera idea i vam decidir omplir les 

xarxes socials de poesia. Enlloc de la lectura en directe, 

vam demanar als nostres usuaris que gravessin aquells 

fragments que havien escollit i que els pengessin a les 

nostres xarxes socials per donar visibilitat a aquesta data. 

Van ser uns quants els usuaris que es van atrevir a seguir la nostra iniciativa i a penjar la seva poesia 

preferida per a que els altres la poguessin escoltar i gaudí.  

 

REPTES DIARIS 

Veient que la situació de confinament de la població anava per llarg, des de la biblioteca es va decidir 

fer alguna cosa que mantingués entretinguda la població, bàsicament infantil, però també a la resta. 

Vam preparar uns reptes que es poguessin fer des de casa i que motivessin als més menuts a fer-los. 

Aquests són alguns exemples dels reptes que es van proposar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vam crear reptes de tot tipus i la iniciativa va tenir una molt bona acollida per part dels veïns i veïnes 

de Botarell. 



SANT JORDI 

Aquest Sant Jordi va ser diferent i especial. 

Diferent pel fet que la situació sanitària del moment no ens va permetre fer la tradicional parada de 

venda de llibres i roses, ni cap activitat cultural dedicada a aquesta diada tant especial. 

I va ser especial, perquè vam poder presentar, via telemàtica, a tots els veïns i veïnes de Botarell la 

nostra pròpia llegenda de Sant Jordi, és a dir, vam crear junt amb uns grans professionals la llegenda 

de Sant Jordi adaptada i ambientada al nostre petit poble. 

Va quedar una història molt bonica que 

succeïa en els espais que tots els 

botarellencs i botarellenques de ben 

segur coneixem. Aquesta història es 

troba penjada en el canal de Youtube per 

tal que tothom, encara que no sigui de 

Botarell, la pugui gaudir.   

Aquest és el link: 

 https://youtu.be/zvRvvZfh60A 

 

 

 

 

MARATÓ de TV3 

La nostra biblioteca sempre fa alguna activitat per poder recaptar tants diners com sigui possible i 

així col·laborar amb la Marató de TV3, aquest any dedicada al Covid-19. 

Aquest any a causa de les restriccions hem decidit no 

realitzar cap activitat, ja que qualsevol cosa hauria 

implicat trobades i reunions de gent que no eren viables. 

No obstant, no hem volgut faltar a la cita i per això hem 

col·laborat amb el tradicional bingo que organitza 

l’ajuntament, que també ha hagut de modificar el seu 

format, amb l’aportació de quatre lots de llibres de la 

nostra biblioteca per així completar els premis que es 

sortejaven. 

La iniciativa va tenir molt bona acollida i es van recaptar 

força diners per la causa. 

https://youtu.be/zvRvvZfh60A


PREMIS “ATRAPALLIBRES” I “PROTAGONISTA JOVE” 

A finals d’aquest any, ens va sorgir l’oportunitat de participar en aquesta iniciativa que promou el 

Consell  Català del Llibre Infantil i Juvenil i vam pensar que seria com un pas previ a la possible 

posada en funcionament de clubs de lectura per a altres edats. Un cop vist el funcionament dels 

premis en els quals els nens i nenes que s’hi apuntessin farien de jurat dels tres llibres proposat pel 

Consell, vam escollir dos grups d’edat, els de 10 anys i els de 14 anys.  

Un cop decidides les franges d’edat que volíem proposar, va ser l’hora de parlar per un costat amb 

l’escola de primària de Botarell i per una altre costat, amb el institut Fontanelles de Les Borges del 

Camp on cursen l’ESO els nens i nenes del nostre municipi. Totes dues institucions ens van donar 

suport i van creure en el projecte, facilitant-nos el camí d’accés als seus alumnes. 

En la franja de 10 anys vam aconseguir engrescar a 13 nens i nenes i, de la franja dels 14 anys s’hi 

van apuntar 7 nois i noies. 

Aquesta activitat és va iniciar amb la lectura del primer llibre durant el mes de desembre però la 

major part de l’activitat es durà a terme durant el primer semestre del 2021, per tant la valoració 

encara haurà d’esperar però ja podem dir que ha tingut molt bona acollida i que segurament 

repetirem l’experiència. 

 

 

 

 

 

 

 

 


