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Nom AV :  

FAV MANRESA 

CATEGORIA: 

Intervenció social 

NOM DEL PROJECTE : 

Xarxes de biblioteques veïnals de Manresa 

DESCRIPCIÓ : 

Les biblioteques veïnals varen néixer sota una filosofia de dotar al territori d’un espai 

cultural per a tots els veïns i veïnes de la zona, sent aquest, un espai de participació i 

de dinamització al barri en que l’objectiu primordial fora el foment de la lectura i la 

cultura en general. 

La Xarxa de Biblioteques Veïnals té la funció d’establir un treball unificat i coordinat entre 

les vuit biblioteques que en formen part, amb l’objectiu de garantir que en totes elles es 

duguin a terme activitats específiques d’una biblioteca com el servei de préstec de llibres 

i el foment de la lectura per mitjà de la programació d’activitats concretes que s’emparen 

en una mateixa línia d’acció, recollida en el seguiment d’unes temàtiques a treballar 

mensualment, i per altra banda, la realització per part de cada biblioteca d’unes activitats 

concretes com clubs de lectura, hores del conte i xerrades que dependran de les 

necessitats específiques dels usuaris de cada zona.  

COL·LABORADORS/ES : 

1, nens/es primària, uns 100 nens dia, és la suma de les biblioteques 

2, nens/es primària, uns 100 nens dia, és la suma de les 

biblioteques  



Data d’inici:  

1994 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 

Població de la ciutat 

OBJECTIUS : 

• Oferir un espai de dinamització cultural als barris eficient i gratuït.  

• Promoure l’hàbit de la lectura a través de l’educació en el lleure  

• Potenciar l’ús d’aquests espais entre diferents sectors de la població (infants, 

joves, adults i gent gran)  

• Integrar i coordinar tots els projectes, recursos i serveis que s’ofereixen des de 

les diferents BV  

• Afavorir un espai a on els infants i adolescents es trobin be, segurs, i puguin 

gaudir d’un ambient integrador, i normalitzat. També que puguin compartir una 

dinàmica de grup amable.  

ACTUACIONS: 

1. suport als deures 

2. Activitats de lleure normalitzat 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

1. promoure l’èxit escolar 

2. Fomentar la inclusió social  

OBSERVACIONS? : 


