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El curs 2010-2011 ha estat dedicat, essencialment, a atorgar visibilitat a 

l’Observatori. Es per això que bona part de la nostra activitat s’ha encaminat a 

l’organització d’actes, xerrades i exposicions sobre temes relacionats amb els 

àmbits de la nostra especialitat.  

 

A banda, s’ha reforçat la nostra presència a la xarxa mitjançant la nostra pàgina 

web, que hem mantingut activa des del moment de la seva posada en 

funcionament, i que ens ha permès donar a conèixer estudis i experiències que 

s’estan duent a terme en l’àmbit de les biblioteques, els llibres i la lectura. 
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1 Aspectes d’organització i funcionament de l’Observatori 

 

 

 

1.1 Manteniment de la pàgina web 

 

Durant el curs s'ha finalitzat la posta a punt del lloc web de l'OBLL 

(http://www.ub.edu/obll/), dotant-lo de continguts i d'un disseny elaborat. 

Es realitza un manteniment periòdic a fi de revisar els continguts i efectuar les 

actualitzacions necessàries. Destaquem especialment l'apartat Notícies i activitats, 

donat el dinamisme que aporta al web, així com l'apartat Informes i estudis, on es 

pot consultar la producció que realitza l'Observatori en l'àmbit de les biblioteques, 

el llibre i la lectura. S'estructura en els següents apartats: 

 

 Informes i estudis 

 Recursos 

 Formació 

 Membres (Recerca) 

 Notícies i activitats 

 

D’altra banda, i en virtut de la col·laboració entre l’Observatori i la Biblioteca de 

Biblioteconomia, que n’és membre, s’ha continuat mantenint la selecció de 

recursos informatius referits a l’àmbit d’actuació d’aquest dut a terme per part de 

la Biblioteca, iniciada sota la direcció Conxa Álvarez i continuada per la seva cap 

actual, Lourdes González.  Aquesta selecció es troba disponible a l’adreça:  

 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-

tematiques/informacio-documentacio/habits-de-lectura/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/obll/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/informacio-documentacio/habits-de-lectura/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/guies-tematiques/informacio-documentacio/habits-de-lectura/
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1.2 Instal·lació i dotació de recursos 

 

Durant aquest curs s’ha continuat treballant en l’adequació de l’espai de 

l’Observatori, que ha quedat pràcticament enllestit. Alhora, s’ha començat a 

planificar l’adquisició de diversos dispositius electrònics de lectura per tal d’iniciar 

una línia de recerca sobre la lectura en entorns digitals, per a la qual cosa s’ha fet 

una reserva de crèdit (romanent) per al curs vinent. 

 

 

2 Activitats de recerca i transferència del coneixement 

 

 

 

Durant aquest curs, la tasca de l’Observatori s’ha centrat essencialment en accions 

per a la seva presentació i difusió. Per això, han estat nombroses les activitats de 

transferència, com ara conferències i exposicions, que han permès un millor 

coneixement de l’Observatori entre la comunitat universitària. Així mateix, s’ha 

mantingut la tasca de recerca i s’ha participat en nombrosos congressos i jornades. 

 

2.1 Organització d’activitats 

 

 Conferències 

 

L’Observatori  ha organitzat diverses conferències durant el curs 2010-2011:  

 

-Conferència de María Idalia García Aguilar sobre els "Cantos de fuego y huellas de 

tinta: testimonios de procedencia novohispana", la conferència presenta el projecte 

de registre i identificació dels testimonis de procedència de les biblioteques 

patrimonials mexicanes, i tingué lloc el dimarts 28 de setembre de 2010. 
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-Conferència de Toni Matas, especialista en  continguts multimèdia per a infants i 

joves, amb el títol “Biblioteca i lectura en temps de canvis». Tingué lloc el 22 de 

setembre de 2010”. 

 

-Conferència de Jaume Carné, arquitecte, sobre “Els espais de la biblioteca escolar, 

limitacions i oportunitats”. Tingué lloc el dia 3 de novembre de 2010.     

 

-Conferència de la Dra. Bibiana Crespo amb el títol "Llibre-Art / Llibre d'Artista: 

'paràfrasi', tipologies seqüencials, narratives i estructures". Tingué lloc el 16 de 

març de 2011. 

 

-Conferència de Inés Miret, Coordinadora de l’estudi “Investigación para el 

desarrollo de una herramienta de autoevaluación sobre el funcionamiento y uso de 

la biblioteca escolar”, que en va fer una presentació en la sessió de clausura del 

Màster de Biblioteca escolar i Promoció de la lectura del curs 2009-2010 el dia 29 

de juny de 2011. 

 

-Conferència de la Dra. Margarida Prats, en l’acte inaugural del Màster de 

Biblioteca escolar i Promoció de la lectura del curs 2011-2012 el dia 28 de 

setembre de 2011. 

 

-Conferència a càrrec de Marià Casas Hierro, sobre Ex-libris, com a complement 

de l’exposició realitzada durant el mes de març a la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació de la UB. 

 

 Seminaris 

 

D’altra banda, l’Observatori ha col·laborat amb el deganat de la Facultat, en 

l’organització dels Seminaris de l’Aula Jordi Rubió de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Durant aquest 

curs s’han organitzat el Seminari següent:  
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-3r Seminari del curs 2010-2011 de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer, que es va 

celebrar el 4 de maig a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 

Universitat de Barcelona. Aquesta edició va girar entorn a la lectura, amb el títol 

La funció de la lectura en el procés de formació de la persona, de l'estudiant i del 

professional, i es va comptar amb la presència de Joaquim Rodríguez, Rosa 

Artigal, Sisco Vallverdú Bayés, Núria Ventura i Lluís Anglada.  

Més informació:http://www.ub.edu/obll/node/96 

 

 Exposicions 

 

L'Observatori ha participat en l'organització de diverses exposicions durant el curs 

2010-2011:  

-L'exposició "Llibres Art. Una reflexió artístico-plàstica al voltant del llibre”, que es 

va dur a terme a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat 

de Barcelona del 16 de febrer al 16 de març de 2011. En aquesta mostra van 

participar amb la seva obra un total de 10 artistes, i com a clausura, el dia 10 de 

març, Dra. Bibiana Crespo oferí una conferència sota el títol "Llibre-Art / Llibre 

d'Artista: 'paràfrasi', tipologies seqüencials, narratives i estructures" per tal de 

posicionar-la dins un marc teòric. 

Més informació: http://www.ub.edu/obll/node/73 

 

-L'exposició “Ex-Libris”, que es va celebrar del 17 de març al 26 d'abril a la Facultat 

de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.  

Més informació: http://www.ub.edu/obll/node/95 

 

-Col·laboració amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 

Universitat de Barcelona en l'exposició Abecedaris celebrada 15 de juny al 15 de 

juliol de 2011, al mateix edifici. Coordinada per Emma Bosch i amb la participació 

d'Encarna Beltran, Silvia Burset, Teresa Duran i Begonya Samit, pertanyents al 

Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica. 

http://www.ub.edu/obll/node/96
http://www.ub.edu/obll/node/73
http://www.ub.edu/obll/node/95
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Més informació: http://www.ub.edu/obll/node/104 

 

- Col·laboració en l’exposició «100 anys d'en Massagran», preparada per la 

Fundació Folch i Torres, que s’instal·là  a la facultat durant els mesos de setembre i 

octubre de 2011. Aquesta mostra commemora el centenari de la publicació del 

llibre Les aventures extraordinàries d'en Massagran.  

Més informació:  

http://www.ub.edu/biblio/docs/exposicions/100_anys_Massagran.p

df 

 

 

2.2 Presència de l’Observatori en diversos àmbits 

 

 Participació en Màsters 

 

Els membres de l’Observatori són presents en els diversos màsters especialitzats 

que es duen a terme a les universitats catalanes. En aquest sentit, la pertinença a 

l’observatori facilita la relació i l’establiment de projectes interuniversitaris. 

 

 Màster de biblioteques escolars i promoció de la lectura, organitzat 

conjuntament per la UAB i la UB. Aquesta presència es concreta en les 

seves dues coordinadores, Teresa Colomer (UAB) i Mònica Baró (UB) i 

un elevat nombre de professors - Àlex Cosials, Ana Díaz-Plaja, Teresa 

Duran, Teresa Mañà i Margarida Prats- i la col·laboració de Pau Raga. 

 

 Màster en Llibres i Literatura Infantil i Juvenil organitzat per la 

UAB, el Banco del Libro de Veneçuela, la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez i la Fundación Santa María. Coordinat per Teresa Colomer, 

amb la participació de Teresa Mañà, Teresa Duran, i Ana Díaz-Plaja. 

 

http://www.ub.edu/obll/node/104
http://www.ub.edu/biblio/docs/exposicions/100_anys_Massagran.pdf
http://www.ub.edu/biblio/docs/exposicions/100_anys_Massagran.pdf
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 L’Observatori ha participat també en l’organització i impartició del 

curs de Postgrau de Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic de la 

Facultat de Biblioteconomia, que té com a objectiu especialitzar els 

professionals en l’àmbit de la gestió de documents patrimonials, dirigit 

per Pedro Rueda amb la col·laboració de Jesús Gascón i Mònica Baró.  

 

 També ha participat en el Diploma de Bibliotecas escolares, 

promoción de la lectura y sociedad en red, en col·laboració amb la OEI i 

la UAB, coordinat per Teresa Colomer, Teresa Mañà i Mònica Baró.  

 

 

 Participació en Comissions, jurats i grups de treball 

 

Teresa Colomer, Mònica Baró, Núria Ventura i Àlex Cosials són membres del 

comitè científic del 6è Congrés "Educació i Entorn", organitzat pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

Teresa Colomer és membre del Jurat del Premio Iberoamericano SM de 

Literatura Infantil y Juvenil, convocat per la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI, CERLALC, Fundación SM, IBBY i UNESCO-OREAL, 8-12 

de setembre, 2011. 

 

Mònica Baró, Teresa Mañà  i Núria Ventura han estat membres del jurat de la 

Crítica Serra d’Or, en l’apartat de literatura infantil i juvenil en la seva edició de 

2010. 

 

Comissió consultiva del Programa de biblioteques escolars de la Generalitat de 

Catalunya. En aquesta comissió hi participen Mònica Baró i Àlex Cosials, en 

representació de l’Observatori. 
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Comissió per a la redacció de les Directrius de Biblioteques escolars de la 

Generalitat de Catalunya. Hi participen Teresa Mañà i Mònica Baró i s’ha 

encomanat la revisió final del text a Àlex Cosials. 

 

Comissió lectura pública de Barcelona. En aquesta comissió hi participen Mònica 

Baró i Teresa Mañà, aquesta darrera en representació de l’Observatori. 

 

Comissió d’avaluació de les propostes de projectes de Promoció de la lectura de les 

biblioteques publiques convocada pel Departament de cultura. En aquesta 

comissió hi participen Mònica Baró i Teresa Mañà, en representació de 

l’Observatori. 

 

 

 Grups de recerca i projectes finançats 

 

Teresa Colomer (Inv. Principal)  

GRETEL (Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària). 

Projecte: La interpretació literària d'àlbums il·lustrats en el procés d'acollida 

d'alumnes immigrants. Finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia I+D: 

EDU2008-02131/EDUC) del Ministerio de Educación y Ciencia (convocatòria de 

2008) Vigent fins el 2011 

 

Teresa Mañà (Inv. Principal).  

BESCOLAR (Grup de recerca de biblioteques de centres d’ensenyament no 

universitari). 

 

Projecte: Investigación para el desarrollo de una herramienta de autoevaluación 

sobre el funcionamiento y uso de la biblioteca escolar. AYIN - Ayudas a la 

Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Orden ESD/4030/2008  
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Projecte: Estudio de las bibliotecas escolares en España 2010. Análisis de los 

recursos, usos y valoraciones de los usuarios. AYIN - Ayudas a la Investigación del 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

Pedro Rueda (Inv. Principal) 

EXEMPLAR. Grup d'Estudi del Patrimoni Bibliogràfic i Documental. Grup de la 

Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona 

 

Projecte: Cens dels catàlegs espanyols de venda de llibres (dels orígens a 1840), 

HAR2009-08763, Finançat pel del Ministerio de Educación. 

 

Projecte: “Base de dades de fonts documentals i bibliogràfiques per a l'estudi del 

llibre i les biblioteques a Catalunya (FODOBI)", projecte d'investigació 

precompetitiu en Ciències Socials i Humanitats, Universitat de Barcelona. 

 

Isabel Solé (Inv. Principal)  

Grupo de estudios sobre lectura, escritura y adquisición de conocimientos.  

 

Projecte: Leer y escribir para aprender en la universidad: impacto de las 

concepciones en la comprensión de textos en tareas de lectura, resumen y síntesis. 

Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Subdirección General de 

Proyectos de investigación. (2010-2011) 

 

 

 Participació en Congressos i Jornades 

 

-Presentació de M. Baró al II Congreso Leer.es, a Madrid, de la ponència titulada 

Biblioteca escolar y nuevas alfabetizaciones, el dia 23 de novembre de 2010. 

 

-Presentació de M. Baró i T. Mañà als Encuentros de Bibliotecas escolares de 

Galicia, els dies 7 i 8 d’abril de 2011, a Santiago de Compostela, de la ponència 
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“Investigación para el desarrollo de una herramienta de autoevaluación sobre el 

funcionamiento y uso de la biblioteca escolar”  

 

-Assistència de l'Observatori a la 2a edició de “Somiari: II Jornades d'àlbum 

il·lustrat”, els dies 4, 5 i 6 de maig de 2011. L'escenari va ser la biblioteca pública 

Xavier Benguerel (Biblioteques de Barcelona), organitzadora de l'esdeveniment. 

L'Observatori va elaborar un informe consultable en aquest enllaç: 

http://www.ub.edu/obll/sites/default/files/informe.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/obll/sites/default/files/informe.pdf

