
Nous serveis de les 
biblioteques municipals

Des del mes de 
febrer, una de les 
noves activitats són 
els ‘Dimecres locals’

El bibliomercat del Mercat de Mar fa dos anys que està en funcionament diari

// REDACCIÓ

Les biblioteques Joan Oli-
va i Milà i Armand Cardona 
Torrandell han obtingut un 
notable creixement del nom-
bre de serveis que ofereixen. 
Des de la seva posada en fun-
cionament, els serveis no han 
parat de créixer, la qual cosa 
ha obligat a reflexionar so-
bre la tipologia d’aquests, els 
quals han de permetre cobrir 
les necessitats de totes les 
persones que s’adrecen a les 
biblioteques. És per aquest 
motiu que s’ha fomentat la 
posada en marxa dels serveis 
virtuals i també s’ha posat es-
pecial interès per fer arribar 
a tots els barris de la ciutat 
les accions que emprenen les 
biblioteques, facilitant així el 
seu accés a tot tipus d’usuari 
sigui quina sigui la seva ne-
cessitat.  

Des de les biblioteques 
municipals s’estan realitzant 
tot un seguit de processos 
com ara l’accessibilitat, les 
noves activitats, la partici-
pació o la projecció exterior. 
Un dels serveis que aporten 
són el bibliobloc que té com 
a objectiu promoure la parti-
cipació dels usuaris en activi-
tats com els clubs i els tallers 
de lectura, les xerrades vir-
tuals o el taller d’escriptura 
virtual. Dins dels recursos 
electrònics es troba el pro-
grama de gestió bibliotecària 
Millenium, el qual és un dels 
més moderns en l’àmbit de la 
gestió bibliotecària, utilitzat 
per més de 4.500 biblioteques 

Èxit del III Curs 
de Metalls al 
Conservatori

Les classes van  tenir lloc el cap de setmana i dilluns yol

// REDACCIÓ

La tercera edició del Curs 
de Metalls de Vilanova i la 
Geltrú va ser tot un èxit. 
Enguany, els professors con-
vidats a aquesta proposta 
del Conservatori Municipal 
Mestre Montserrat eren els 
prestigiosos components 
del quintet Spanish Brass 
Luur Metalls, una formació 
de renom internacional in-
tegrada per autèntics virtuo-
sos. Juanjo Sema (trompeta), 
Carlos Benetó (trompeta), 
Manuel Pérez (trompa), Ser-
gio Finca (tuba) i Indalecio 
Bonet (trombó) van alliçonar 
una quarantena d’alumnes, 
provinents de tot Catalunya, 
entre dissabte i dilluns. A 

més, van aprofitar l’estada 
a Vilanova per presentar al 
Teatre Principal, diumenge 
a la tarda, el seu espectacle 
familiar Metàl·lics, que va ob-
tenir un gran èxit. El curs es 
va cloure dilluns a la tarda 
amb un petit però brillant 
concert, al pati del Conser-
vatori, dels professors i els 
alumnes. 

El Curs de Metalls s’està 
convertint ja en un clàssic 
dins les ofertes de formació 
complementàries del centre. 
Al curs d’aquest any, a banda 
de diversos alumnes vilano-
vins, han participat també 
músics professionals d’altres 
poblacions que busquen for-
mació de perfeccionament.

d’arreu del món.
La biblioteca Joan Oliva i 

Milà forma part del grup de 
dinou biblioteques catala-
nes que distribueixen llibres 
electrònics entre els seus 
usuaris. Cal destacar que una 
de les mesures iniciades des 
de l’any passat és l’anomenat 
carnet únic, el qual facilita 
l’accés i la utilització dels ser-
veis de totes les biblioteques 
públiques catalanes. 

D’altra banda, des de l’any 
2008 està en funcionament el 
bibliomercat del Mercat de 
Mar. Un nou servei que apro-
pa setmanalment la lectura 
a aquelles persones que per 
diferents motius no van a les 
biblioteques. Aquest servei 
funciona els divendres de deu 
del matí a una del migdia al 
recinte del Mercat de Mar.

Una de les noves activitats 

de les biblioteques munici-
pals són els Dimecres locals, i 
gràcies al treball comú de les 
biblioteques, les llibreries 
La Mulassa, Llorens Llibres 
i Llibreria Ma’at i El Cep i la 
Nansa Edicions, des del mes 
de febrer d’enguany, s’orga-
nitza un cicle de conferències 
i col·loquis mensuals, que té 
l’objectiu de donar a conèixer 
al gran públic tot un seguit 
de professionals vilanovins i 
les seves respectives obres, en 
una aposta per donar impuls 
als generadors d’activitats 
artístiques i literàries que 
neixen o viuen a Vilanova, 
sigui quin sigui el seu camp 
d’actuació professional i el 
públic que s’adreci. Els di-
mecres locals se celebren el 
darrer dimecres de cada mes, 
alternant el lloc de trobada 
entre la biblioteca Joan Oliva 

i la Cardona Torrandell.
Cal dir que durant l’any 

2009 el total de visitants de 
la biblioteca Joan Oliva va ser 
de 156.898, una mitja de 552 
per dia i el de la Cardona Tor-
randell de 122.956, uns 442 
per dia. El 40% de la població 
té el carnet i un total de 9.993 
persones van visitar la pàgina 
web de les biblioteques mu-
nicipals. L’any passat es van 
donar 83.928 llibres en prés-
tec a la Joan Oliva i 77.619 a la 
Cardona Torrandell mentre 
que l’any anterior es van in-
crementar en 1.603 dels que 
ja tenien i  1.141 respectiva-
ment.

Aquestes dades indiquen 
una clara tendència en 
l’augment d’ús dels serveis 
electrònics i de les gestions 
en línia que ofereixen les bi-
blioteques municipals.

S’inicia l’exposició 
‘30 anys portant el 
drac’, a La Sala

// REDACCIÓ

L’exposició 30 anys portant 
el drac es va inaugurar el di-
vendres passat a l’espai d’art 
contemporani La Sala, on es 
podrà veure fins el proper 3 
de maig. A l’acte, hi vaN as-
sistir una setantena de perso-
nes entre elles alguns dels 32 
artistes que han col·laborat 
amb l’exposició cedint una 
obra del drac de Vilanova o 
els seus portants, com ara 
Masana Saburit, Roser Ame-
la, Mercè Insenser, Anna Oli-
va, Eva Bolaño, Susana Peix, 
Camil·la Pérez, Joaquim 
Budesca, Regina Insenser, 
Esther Alsina, Lluís Amarè 
o Sílvia Estruch, entre d’al-
tres.

L’organització va oferir als 

assistents la galeta del por-
tant, en què el motlle va ser 
fabricat per Pedro Jiménez i 
la galeta va ser elaborada per 
la pastisseria Mercè. També 
es va degustar el xarrupet del 
drac, una interpretació culi-
nària de la bèstia.

Els grallers de Garbí i els 
grallers Xevi Orriols i Paquita 
Roig van realitzar una actua-
ció grallera. Bienve Moya va 
delectar el públic amb per-
sonals tocs dignes d’un gran 
gestor cultural. L’exposició 
es complementa amb tres ta-
llers, dos de cuina per adults i 
un taller de manualitats. Per 
finalitzar l’exposició, tindrà 
lloc un sopar de cloenda a 
Can Pahissa el proper diven-
dres dia 30 d’abril.  
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