
2015, l’Any de les biblioteques - Olot, del 20 al 24 d’abril





L’Any de les biblioteques commemora el centenari de la creació de la Xarxa de Biblio-
teques Populars per part de la Mancomunitat de Catalunya, fet que va suposar l’inici 
de l’actual sistema bibliotecari català.

La Xarxa de Biblioteques Populars fou un dels projectes més emblemàtics de la 
Mancomunitat, modern i capdavanter a l’època, que expressa un dels signes d’identi-
tat de Catalunya: la consideració de la cultura com a element clau per al desenvolu-
pament del país.

El projecte formava part de la política general de la Mancomunitat per posar Catalu- 
nya a nivell d’estat europeu, dotant totes les poblacions catalanes de més de 3.000 
habitants de carretera, telèfon i biblioteca.

Olot fou una de les quatre primeres ciutats de Catalunya a tenir biblioteca, el 1918, 
juntament amb les Borges Blanques (Lleida), Sallent (Barcelona) i Valls (Tarragona).



Els edificis que van acollir aquestes quatre biblioteques 
anomenades “príncep” eren un templet grecorromà, ben 
característic de l’esperit noucentista dels seus promotors, 
entre els quals hi havia Eugeni d’Ors.

Amb motiu d’aquest centenari, la Biblioteca Marià Vayreda 
d’Olot ha organitzat una sèrie d’actes que se celebraran del 20 
al 24 d’abril.

Tots els actes tindran lloc a la planta 0 de la Biblioteca i seran 
gratuïts.



Conferència
“100 anys de la
Mancomunitat”
A càrrec de Toni Soler,
periodista i historiador

Dilluns
20 d’abril
19.30 h



Marató de contes
A càrrec de Laura Quicios, Marietta Contacontes i Mariona Trenchs
Amb la col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació
9.30 – 11.45 h

Lectura dramatitzada
Els dietaris de les bibliotecàries del 1920 al 2015
Amb Olga Cercós, Cristina Cervià, Mercè Managuerra i Isabel Rocatti
19 h

Les bibliotecàries escrivien cada dia en un dietari el resum de la jornada: 
anècdotes, demandes, incidències. Aquests documents ens serveixen per 
entendre de primera mà les seves inquietuds envers la professió i les seves 
angoixes. La història del país es veu reflectida en aquests dietaris, des dels 
bombardejos durant la Guerra Civil, a talls de llum, manca de calefacció o 
censura de llibres per part del règim franquista.

Dimarts
21 d’abril

El 1918 la senyora Ribalta era una
de les bibliotecàries de Sallent.



Lectura historicomusical
Victus, del mal que van fer aquells soldats
amb Sílvia Bel, Llúcia Vives, Carles Beltran i Etnicat

Interpretació de romanços
que contextualitzen les vivències
en la Catalunya del segle XVIII.
Narració de fragments de les memòries
de Francesc de Castellví (considerat el millor
cronista de la Guerra de Successió) i del llibre
Victus d’Albert Sánchez Pinyol.

Dimarts
21 d’abril
21 h



Llegendes dramatitzades
Sigui mentida o sigui veritat … a càrrec de la Cia. Anna Roca
Amb la col·laboració de l’IME
9.30 – 11.30 h

Espectacle de dansa Balla’m un llibre
Dràcula de Bram Stoker, a càrrec d’Esther Aumatell
19 h

Revetlla de Sant Jordi
Del cor a les mans: a Ovidi Montllor, a càrrec de VerdCel
Se servirà coca i beguda
21.30 h

Dimecres
22 d’abril



Espectacle infantil
Arriben els Goblins
A càrrec dels Goblins i la Fina Lletres

A continuació, repartiment de premis
del Concurs d’Il·lustració
de Llegendes d’Olot
i Presentació del Llibre Gegant
de Sant Jordi 2014.

Dijous
23 d’abril
18 h



Espectacle de dansa
Balla’m un llibre

Ho organitzen: Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Associació 
de Professionals de la Dansa de Catalunya, en el marc del festival Sismògraf.

Divendres
24 d’abril
12 h





Ho organitzen:

Amb motiu de:


