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1.EQUIPAMENT 

 
La nostra biblioteca, és la Biblioteca Central Comarcal, com a tal disposa de 2.091 

metres quadrats, construits. Aquesta superficie alberga un dels fons bibliogràfics i 

patrimonials més importants de Catalunya, el Fons Lambert Mata, fons que dóna nom a 

la biblioteca. 

La biblioteca es troba situada a la capital de la comarca, Ripoll, que actualmente té 

10.632 habitants. 
Valor 
Nombre de Superfície útil total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENT VALOR 
 

Superfície útil d’ús bibliotecari 
(metres quadrats) 

 

 
1.685  

 
Superfície útil total 
(metres quadrats) 

 
 

 
1.830 

 
Superfície construïda 

(metres quadrats) 
 

 
2.091 

 
Llocs de consulta total 

 

 
70 

 
Metres lineals de prestatges total 

 

 
3.958 

 
Ordinadors total 

 

 
27 

 
Ordinadors de gestió interna  

 
 

 
12 

 
Ordinadors d’ús públic 

 

 
15 

 
Impressores 

 

 
4 

 
Escàners 

 

 
3 

 
Fotocopiadores 

 

 
2 
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2. HORES D’OBERTURA 
 

La biblioteca obre 35 hores i mitja la setmana, de dilluns a dissabte. La biblioteca ha 

obert aquest 2018, 265 dies. Ha obert en horari especial estudiants, el mes de juny i el 

període de Nadal de 2018. 

 

 Valor 
Hores setmanals d’obertura al públic 35,50 

Dies d’obertura al públic 265 

 

 

3. NOVES ADQUISICIONS 
El 2018 la biblioteca ha ampliat el seu fons amb 4.182 llibres, 76 documents sonors, 

493 audiovisuals, i 7 documents electrònics. Hem adquirit molts menys documents 

sonors i audiovisuals, hem detectat que la demanda d’aquest tipus de material, va de 

baixa, degut a que la gent té accés a plataformes de descàrrega com Spotify i Netflix. 

 

 Noves adquisicions 2018 
Llibres i fullets 4.182 

Documents sonors 76 

Audiovisuals 493 

Documents electrònics 7 

 

 Total de fons 
2016 

Total de fons 
2017 

Total de fons 
2018 

Total 66.597 71.150 73.460 

Llibres i fullets 55.117 58779 60.615 

Documents sonors 3.256 3.403 3.420 

Audiovisuals 6.638 7.192 7.594 

Documents electrònics 266 265 

    

Aquest any han fet donatius de llibres a la Biblioteca: 

Jaume Camps, Santi Maideu, Teresina Maideu, Joan Ramon Roca Barberi. 

 

 

 

 



4. PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

La biblioteca està subscrita a dos setmanaris “El Ripollès”, “El 9 Nou” i  sis diaris “El 

Periódico”, “El Punt Avui”, l’”Ara”, “la Vanguardia”, l’”Sport” i el “Mundo deportivo”. 

I a 115 revistes. Aquest any hem mantingut el nombre de subscripcions de l’any passat. 
 

 2016 2017 2018 
Publ. Periòdiques (títols) total 74 115 115 

 

5. USUARIS 
La biblioteca disposa d’un comptador de persones aquest 2018 s’han registat 78.934 

entrades. Aquesta quantitat fa una mitjana de 298  persones/dia. 

 

6. CARNETS  DE LA BIBLIOTECA 
En total el 2018 hem fet 316 nous carnets, 2 més que el 2017. Ara tenim un total de 

7.274 carnets, 5.551 carnets d’adults, 1.166 d’infants i 83 carnets a diferents classes 

d’escoles i instituts de la comarca. 

 

 Total 2017 Total 2018 
Carnets total 6.952 7.274 

Carnets infants total 1.203 1.166 

Carnets (0-2 anys) 19 14 

Carnets (3-11 anys) 1.184 1.152 

Carnets (12-17 anys) 402 460 

Carnets adults total 5.264 5.551 

Carnets (18-29 anys) 643 698 

Carnets (30-64 anys) 4.322 4.462 

Carnets (+65 anys) 299 391 

Carnets entitats educació 69 83 

 

 

7. TRANSACCIONS DE PRÉSTEC 

 
Enguany ens hem mantingut pel que fa al nombre de transaccions de préstec, en part 

gràcies als lots de llibres que oferim a les escoles. Un servei molt valorat, que permet als 

centres educatius disposar durant un temps, de llibres que poden anar canviant i de 

temes que els interessen. 
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 Préstecs 
2017 

Préstecs 
2018 

 Transaccions de préstec  total 35.729 35.846 

 Usuaris de préstec  persones total 33.336 31.609 

 Usuaris de préstec infants i joves total 7.153 6.770 

 Usuaris de préstec infants total 5.801 5.721 

 Usuaris de préstec adults total 25.225 
 

24.070 

 Usuaris de préstec entitats total 2.393 4.237 

 Usuaris de préstec centres educatius 2.200 3.922 

 

USUARIS DE PRÉSTEC 2018  PER EDATS  

 

La majoria d’usuaris de la biblioteca, són d’edats compreses entre els 30 i els 64 anys 

De 0 a 2 anys

De 3 a 11 anys

De 12 a 17 anys

De 18 a 29 anys

De 30 a 64 anys

+de 65 anys

 

8. DOCUMENTS PRESTATS 

 
Aquest 2018 ens hem mantingut amb el nombre de préstecs, sobretot gràcies al 

múltiples lots que oferim a les escoles. Pel que fa a material audiovisual, ha baixat, és 

una tendència general, el format CD dels enregistraments sonors (música), està obsolet i 

té un baix consum, la gent utilitza plataformes com Spotify, per escoltar música. Per 

altra banda s’està a l’espera que a l’E-biblio (la plataforma de préstec de llibres 

digitals), possi a disposició dels usuaris, la descarrega de  música. Amb els DVD’s 
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passa una mica el mateix, van baixant els préstecs, els usuaris veuen les pel.lícules en 

línia o a través de Netflix. 

 

 Préstecs 
2017 

Préstecs 
2018 

   Documents prestats total 35.729 35.846 

   Documents prestats llibres i fullets 21.780 23.666 

   Documents prestats publicacions   
   periòdiques 

1.348 1.360 

   Documents prestats sonors 1.309 945 

   Documents prestats audiovisuals 11.080 9.541 

   Documents prestats electrònics 55 41 

 

ELS DOCUMENTS MÉS PRESTATS 

Els documents més prestats el 2018, han estat: 
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9. PRÉSTECS A D’ALTRES BIBLIOTEQUES 
El 2018 hem deixat 1.386 documents del nostre fons, a d’altres biblioteques de 

Catalunya, i n’hem demanat 1.264. El servei de préstec entre biblioteques, és un servei 

molt utilitzat i que permet aconseguir llibres que no tenim en el nostre fons. És gratuït 

per l’usuari i es valora molt positivament. 

 Total 
2016 

Total 
2017 

Total 
2018 

  
 Documents servits a d’altres biblioteques total 1.296 1.255 1.386 

  
 Documents rebuts des d'altres biblioteques total 966 983 1.264 

 

10.PRÉSTECS A TRAVÉS DEL SERVEI  E-BIBLIO ( LLIBRE 

DIGITAL) 
El 2018 hem deixat 198 documents a través del nou servei de préstec de llibre digital 

E-Biblio. 

11. CONSULTES AL BLOG, WEB I FACEBOOK 
Pel que fa als recursos en línia, que ofereix la biblioteca, han baixat les consultes al 

web, bloc. Enguany està previst que canviï la web de la biblioteca, el format serà més 

atractiu i modern i permetrà ser consultada amb més facilitat a través del mòbil. 

Actualment la biblioteca, també utilitza les xarxes socials, facebook, twiter i instagram . 

 

 2016 
 

2017 
 

 

2018 
  Visites en línia total 11.563 7.135 6.494 

  Visites a webs de la pròpia biblioteca 10.176 5.400 5.061 

  Visites a blocs de la pròpia biblioteca 994 295 122 

  Visites a altres recursos en línia de la pròpia biblioteca 393 1.440 1.311 

 
 

12.USUARIS D’INTERNET 
Al igual que l’any passat, ha baixat el nombre d’usuaris que es conecten a internet. Un 

motiu pot ser que cada vegada més persones tenen ja accés a les noves tecnologies a la 

seva llar. 

 

 2016 
 

2017 2018 

  Usuaris d'internet i ofimàtica no desglossable total 7.814 6.260 6.215 

  Usuaris d'internet i ofimàtica no desglossable infants 

 
258 243 330 

  Usuaris d'internet i ofimàtica no desglossable adults 
 

7.556 6.017 5.885 
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13. USUARIS QUE UTILITZEN EL WIFI DE LA BIBLIOTECA 
El nombre d’usuaris que utilitzen el wifi de la biblioteca, ha augmentat lleugerament 

respecte el 2017.  

 

 
14. CONSULTES FONS ANTIC 
 
Uns 2.900 títols de llibres del fons antic s.XV-XVIII, ja es poden consultar a través del 

repositori de la Diputació de Girona  

http://www.bibgirona.cat/regira/municipis/ripoll/colleccions/llibres , això fa que moltes 

consultes es puguin fer on-line i no calgui desplaçar-se a la biblioteca. De moment no 

podem comptabilitzar les visites al Fons Lambert Mata dins el repositori de la Diputació 

de Girona. Enguany hem digitalitzat 97  llibres del fons antic (al final del document 

annexem el llistat). 

 
 

2016: 39 consultes físiques o via correu electrònic.  

2017: 36 consultes físiques o via correu electrònic 

2018: 32 consultes físiques o via correu electrònic 

 

15. ACTIVITATS 
Enguany el nombre d’activitats realitzades a la biblioteca han estat 113, amb 

aproximadament uns 3.040 assistents, entre aquests assistents no es comptabilitzen els 

que han visitat les exposicions. Cada mes la biblioteca realitza múltiples activitats, 

hores del contes, clubs de lectura, xerrades, etc. La biblioteca vol ser part activa dins el 

teixit cultural del poble. 

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 
Espai wifi 1.075 1.212 1.317 

http://www.bibgirona.cat/regira/municipis/ripoll/colleccions/llibres
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 Sessions 
2016 

Assistents 
2016 

Sessions 
2017 

Assistents 
2017 

Sessions 
2018 

Assistents 
2018 

   Activitats total 117 3.769 119 3.158 113 3.040 

   Visites guiades total 18 511 16 405 15 418 

   Visites escolars 17 479 15 394 13 340 

   Hores del conte 14 539 11 585 16 889 

   Clubs de lectura 6 76 18 217 14 121 

   Exposicions 16  13  13  

   Conferències i presentacions 35 1.208 273 1.187 31 597 

   Cursos i tallers  9 190 11 278 6 96 

   Altres cursos i tallers de formació d’usuaris 3 26 6 244 2 62 

   Audicions, concerts, projeccions i representacions 6 290 1 38 6 292 

   Altres activitats 16 955 12 448 12 627 

 

ACTIVITATS A DESTACAR: 
A l’ànnex 3 de la memòria hi ha detallades les activitats mes a mes 

 

La biblioteca membre del grup CLER: 

La Biblioteca des de fa molts anys és membre del Grup de Lectures Recomanables 

Infantils i Juvenils, que treu 3 guies a l’any amb recomanacions. 

http://www.bibgirona.cat/blogs/blogcler 

 

Tastet d’autors locals i revetlla de Sant Jordi: 

El dia 20 d’abril vam realitzar la Revetlla de Sant Jordi. Enguany, vam continuar 

col·laborant amb Òmnium Cultural amb el tastet d’autors locals que havien publicat 

obra literària el 2017. A continuació vam tenir la tradicional revetlla amb totes les 

novetats de Sant Jordi i concert amb la cantaautora “Marina Prat”. La biblioteca aposta 

per potenciar els artistes locals, tan en les exposicions com amb el grup musical que 

amenitza, cada any, la revetlla de Sant Jordi. 

http://www.bibgirona.cat/blogs/blogcler
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Setmana del còmic a la biblioteca (del 28 de maig al 2 de juny): 

 

Enguany, cam celebrar la quarta setmana del còmic a la biblioteca, exposant tots els 

còmics al vestíbul i oferint un bon nombre de novetats, punts de llibre, etc. Vam tenir 

l’exposició “les dones als còmics” i vam realitzar un  taller amb en Rafa Garcia, en el 

qual vam aprendre a dibuixar el Barrufets. 

 

    

   

https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1754995664596769/?type=3
https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1755056374590698/?type=3
https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1754995511263451/?type=3
https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1755056644590671/?type=3
https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1754995664596769/?type=3�
https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1755056374590698/?type=3�
https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1754995511263451/?type=3�
https://www.facebook.com/bibliotecaripoll/photos/a.614912428605104/1755056644590671/?type=3�
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Arbre de les recomanacions 

 

Un nou projecte que vam encetar aquest any, va ser “l’arbre de les recomanacions”, 

l’artista ripollès Eudald Alabau ens va fer un arbre, a partir d’aquí vam fer un taller amb 

els nens i nenes, per fer les fulles de l’arbre. Aquest arbre, serveix per què els nens 

pengin les seves recomanacions de llibres i d’altres nens puguin llegir els llibres que 

nens i nenes de la seva edat, han recomanat. 

 

 
 

Exposició Jordi Prat Pons i Assumpció Mateu 

Aquest 2018, hem tingut dues exposicions de luxe, la de Jordi Prat Pons, una artista del 

Maresme, de llarga trajectòria i que ha exposat arreu del món. La tècnica que més 

utilitza és el collage. 

Un altre artista excepcional, que ha exposat a la Sala Josep Maria Anglada de la 

biblioteca, ha estat l’Assumpció Mateu, artista de Jafre (Empordà) molt reconeguda, 

sobretot al Japó, l’Assumpció ens va portar llibres d’artista. 

Aquests dos artistes van exposar a la biblioteca, gràcies a la mediació de Miquel Esteve. 
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Obra de Jordi Prat Pons 

 

 

 
 

Llibres d’artista d’Assumpció Mateu 
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Altres exposicions que hem tingut aquest 2018, han estat: 

 

-Gener:  exposició de pintures de Txus Presa 

-Febrer: exposició de collage de Jordi Prat Pons 

-Març: exposició de fotografies d’ocells de Manel Garcia Gaja  

-Abril: Llibres d’art d’Asumpció Mateu 

-Maig: exposició de fotografies de Xavier Calvet Camats 

-Juny: Fons Municipal d’Art. Exposició sobre el Fons Milà 

-Juliol: “Tu , jo i el llibre” fotografies de Gabriel Salvans 

-Agost:  “7 onades”  dibuixos i poemes sobre el mediterrani . Exposició cedida per la 
Diputació de Girona . 

-Setembre: Exposició de pintures de Carmen Cuesta 

-Octubre: Exposició de pintures de Carolina Muñoz i Pepi Reig 

-Novembre: Exposició de dibuixos de  Maria Carme Rimbau 

-Desembre: Exposició de pintures de Remei Cabello 

 

Autors als clubs de lectura 
 
Enguany, vam tenir diversos autors als diferents clubs de lectura que organitza la 
biblioteca. Per una banda, el club de lectura d’adults, conduït per Ramon Alabau. 
Gràcies al programa “lletres en viu” de la Institució de les Lletres Catalanes, i al Servei 
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de Biblioteques de la Diputació de Girona, vam tenir a en Rafel Nadal i vam poder 
comentar amb ell, l’obra La Senyora Stendhal. 
Per altra banda, vam tenir també en Biel Cusó, autor de novel.la negra Sang freda  i el 
ripollès Oriol Molas, amb qui vam comentar la seva primera novel.la Cazeneuve i la 
Revenja dels desvalguts. 
 
Pel que fa al club de lectura juvenil +11, vam tenir a la Laila Karrouch, que ens va 
parlar de la seva vida i vam comentar amb ella la novel.la Quan a l’Isma se li van 
creuar els cables. 
. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                           

Seccions “Món actual” i “La Biblioteca recomana” 
 
El 2017, vam iniciar dues seccions periòdiques, per incentivar la lectura de llibres de 
coneixements i d’autors més rellevants. Al llarg de l’any, hem tractat els temes següents: 

 
GENER 2018:  
MÓN ACTUAL: Economia Domèstica. 
BIBLIOTECA RECOMANA: Sergio Ramírez, Premi Cervantes 2017  
 
FEBRER 2018:  
MÓN ACTUAL: Donald Trump. 
BIBLIOTECA RECOMANA: novel·les sobre l’Holocaust i  homenatge a Montserrat 
Roig. 
 
MARÇ 2018:  
MÓN ACTUAL: Mee Too. 
BIBLIOTECA RECOMANA: Alejandro Palomas, premi Nadal de 2018 i  centenari de 
Manuel de Pedrolo.  



 16 

 
 
ABRIL 2018:  
MÓN ACTUAL: Running. 
BIBLIOTECA RECOMANA: Centenari de Maria Aurèlia Capmany i Quim Monzó, Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 2018. 
 
 MAIG 2018:  
MÓN ACTUAL: Maig del 68. 
BIBLIOTECA RECOMANA: Escriptores sota pseudònim i Martí Gironell, Premi Ramon 
Llull 2018. 
 
JUNY 2018:  
MÓN ACTUAL: Corea. 
BIBLIOTECA RECOMANA:  Especial novel·la gòtica i Philip Roth. 
 
JULIOL 2018:  
MÓN ACTUAL: Mundial de Futbol. 
BIBLIOTECA RECOMANA: Especial novel·les de mar i homenatge a Javier Marías, 
guanyador del Premio de la Crítica 2018. 
 
AGOST 2018:  
MÓN ACTUAL: Refugiats. 
BIBLIOTECA RECOMANA: V.S Naipaul i Henning Mankell.  

 
SETEMBRE 2018:  
MÓN ACTUAL: Mindfulness.   
BIBLIOTECA RECOMANA: Fred Vargas, Premi Princesa d’Astúries i Premi Pulitzer. 
 
OCTUBRE 2018:  
MÓN ACTUAL: Bolets. 
BIBLIOTECA RECOMANA: Lluïsa Forrellad i Sergio del Molino, Premi Espasa 2018. 
 
NOVEMBRE 2018:  
MÓN ACTUAL: Ascens de l’extrema dreta. 
BIBLIOTECA RECOMANA: Robert Saladrigues i Santiago Posteguillo, Premi Planeta 
2018. 
 
DESEMBRE 2018:  
MÓN ACTUAL: La banca sempre guanya. 
BIBLIOTECA RECOMANA:  Novel·les sobre la I Guerra Mundial i novetats de 2018. 
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16. CENTRES ESCOLARS 
 
MALETES VIATGERES 

MALETES VIATGERES 2017-2018 

• LLAR D’INFANTS SALESIANS – P1(2), P2 

• VEDRUNES – P1, P2 

• VERGE DE NÚRIA – P0, P1 (2), P2 (2) 

MALETES VIATGERES 2018-2019 

• LLAR D’INFANTS SALESIANS – P1, P2 

• VEDRUNES – P1, P2 

• VERGE DE NÚRIA – P0, P1 (2), P2 (2) 

LOTS ESCOLARS 

LOTS 2017-2018 

• ESCOLA JOAN MARAGALL: P3, P4, P5 

• ESCOLA SALESIANS: 1r, 3R, 4RT 

• ESCOLA VEDRUNA RIPOLL: P3. P4, P5 

• ESCOLA DE VALLFOGONA 

• ESCOLA DE PLANOLES: Infantil, Inicial, Superior 

• ESCOLA ELS PINETS. SANT PAU DE SEGÚRIES. Infantil, Inicial, Superior 

• ESCOLA PIRINEU. CAMPDEVÀNOL: 1R, 2N, 3R, 4RT 

LOTS 2018-2019 

• ESCOLA JOAN MARAGALL: P3, P4, P5 

• ESCOLA DE PLANOLES: P3-P5, 1R-2N, 3R-6È 

• ESCOLA ELS PINETS. SANT PAU DE SEGÚRIES. Infantil, Inicial, Superior 

• ESCOLA PIRINEU. CAMPDEVÀNOL: 1R, 2N 

• ESCOLA PIRINEU. CAMPDEVÀNOL: 3R, 4RT 

• ESCOLA SALESIANS: 1r,2N, 3R, 4RT, PROJECTES “FAUNA DEL RIPOLLÈS” 

• ESCOLA TOMÀS RAGUER: P3-P5 (LLETRA DE PAL), 1R-2N, 3R-4RT, 5È-6È, LOT EN 

ANGLÈS. 

• ESCOLA VEDRUNA RIPOLL: P3. P4, P5 

• ESCOLA DE VALLFOGONA: P3-P5, 5È-6È 
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17. PRESSUPOST 
El 2018 la Biblioteca va rebre: 
 
De la Generalitat de Catalunya; 
 

-Per llibres a través del SAB (Servei d’Adquisició Bibliotecària):   
      2012: 1.793€ 
      2013: 2.938€ 
      2014: 3.207€ 
      2015: 3.089€ 
      2016: 3.090€ 
      2017: 6.000€ 
      2018: 6.000€ 
 

            -Per Publicacions periòdiques (Revistes):  
      2012: 5.222€ 
      2013: 4.966€ 
      2014: 4.838€ 
      2015: 4.944€ 
      2016: 4.928€ 
      2017: 5.204€ 
      2018: 5.642€ 
       

            -Per compra a Fires 2018: 
                    
                  500€ per comprar al Liberisliber. 
 
            -Per adquisicions: 10.000€, l’any passat vam tenir 12.000€,  
             enguany hem tingut 2.000 € menys. 
 
De la Diputació de Girona; 
 
El 2015 vam rebre: 5.493€ per compra de llibres i ens van premiar amb 285€ per ser una 
de les biblioteques que formem part del Grup Cler (Club de lectures recomanables).  
 
El 2016 ens han donat: 4.000€ i 330€ per formar part del Grup Cler. 
 
El 2017 hem tingut 8000€ i 270€ per formar part del grup CLER. 
 
El 2018, hem rebut 7.782 €, 183€, entre ells, per formar part del grup CLER. D’aquesta 
quantitat, 1.519,86, han estat per comprar DVD’s i la resta per comprar llibres. 

 
De l’Ajuntament: 
 
De l’Ajuntament en total el 2018 vam tenir 188.739€, el 2017 hem tingut 197.699€. 
-Personal : 158.873€ 
-Edificis  i altres construccions:  2.000€ 
-Maquinària, instal.lacions i utillatge: 3.000€ 
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-Energia elèctrica: 11.000€ 
-Aigua: 2.000€ 
-Gas: 11.000€ 
-Comunicacions telefòniques: 3.100€ 
-Despeses diverses: 12.500€ 
 
 
 
Pressupost, dels últims anys, de l’Ajuntament de Ripoll per a la biblioteca: 
 
 

 
 

 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
 
Personal 
 

 
112.333 

 
113.207 

 
156.389 

 
155.039 

 
158.873 

 
Centraleta 
 

 
1.631,64 

 
1.631,64 

 
1.631,64 

 
1.647 

 
 

 
Edificis i altres 
construccions 
 

 
2.195,16 

 
1.437,04 

 
2.076,91 

 
2.000 

 
2.000 

 
Maquinària i 
instal.lacions 
 

 
3.937,95 

 
6.235,72 

 
4.035,03 

 
3.500 

 
3.000 

 
Energia elèctrica 
 

 
16.889,92 

 
13.220,59 

 
8.874,96 

 
9.668,89 

 
11.000 

 
Aigua 
 
 

 
889,70 

 
454,21 

 
1.371,90 

 
1.718,19 

 
2.000 

 
Gas 
 

 
12.644,39 

 
9.796,72 

 
10.946,71 

 
8.525,71 

 
11.000 

 
Comunicacions 
telefòniques 
 

 
3.741,87 

 
3.643,27 

 
3.417,36 

 
3.101 

 
3.100 

 
Despeses diverses 
(compra de llibres, 
activitats, diaris, 
material...) 
 

 
12.500 

 
12.500 

 
12.500 

 
12.500 

 
12.500 

 
 TOTAL 
AJUNTAMENT 
 

 
166.763’24 

 
163.126,19 

 
188.739€ 

 
197.699€ 

 
203,473 
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18. LA BIBLIOTECA A LA PREMSA  
 
Totes les notícies referents a la biblioteca que han sortit a la premsa es troben al següent 
enllaç:  http://www.bibgirona.cat/biblioteca/ripoll/document_categories/515  
a continuació adjunto imatges d’alguna de les notícies. 
 
 

 

http://www.bibgirona.cat/biblioteca/ripoll/document_categories/515
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Per altra banda la biblioteca envia mensualment les activitats a “La Veu de Sant Joan” i 
té un espai al “Magazín” de Televisió del Ripollès. 
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19. Ànnex 1. Usuaris per dia. 
 
 

DIA 

 

USUARIS  

martes, 02 de enero de 2018 
293 

miércoles, 03 de enero de 2018 
310 

jueves, 04 de enero de 2018 
129 

viernes, 05 de enero de 2018 
151 

lunes, 08 de enero de 2018 
352 

martes, 09 de enero de 2018 
487 

miércoles, 10 de enero de 2018 
271 

jueves, 11 de enero de 2018 
354 

viernes, 12 de enero de 2018 
365 

sábado, 13 de enero de 2018 
141 

lunes, 15 de enero de 2018 
379 

martes, 16 de enero de 2018 
268 

miércoles, 17 de enero de 2018 
410 

jueves, 18 de enero de 2018 
414 

viernes, 19 de enero de 2018 
347 

sábado, 20 de enero de 2018 
226 

lunes, 22 de enero de 2018 
293 

martes, 23 de enero de 2018 
299 

miércoles, 24 de enero de 2018 
360 

jueves, 25 de enero de 2018 
354 

viernes, 26 de enero de 2018 
374 

sábado, 27 de enero de 2018 
154 

lunes, 29 de enero de 2018 
308 

martes, 30 de enero de 2018 
264 

miércoles, 31 de enero de 2018 
387 

jueves, 01 de febrero de 2018 
421 

viernes, 02 de febrero de 2018 
447 

sábado, 03 de febrero de 2018 
135 

lunes, 05 de febrero de 2018 
117 

martes, 06 de febrero de 2018 
298 

miércoles, 07 de febrero de 2018 
338 

jueves, 08 de febrero de 2018 
398 

viernes, 09 de febrero de 2018 
367 

sábado, 10 de febrero de 2018 
194 

lunes, 12 de febrero de 2018 
234 

martes, 13 de febrero de 2018 
351 

miércoles, 14 de febrero de 2018 
385 

jueves, 15 de febrero de 2018 
346 

viernes, 16 de febrero de 2018 
298 

sábado, 17 de febrero de 2018 
152 

lunes, 19 de febrero de 2018 
345 

martes, 20 de febrero de 2018 
194 

miércoles, 21 de febrero de 2018 
313 

jueves, 22 de febrero de 2018 
381 

viernes, 23 de febrero de 2018 
446 

sábado, 24 de febrero de 2018 
141 

lunes, 26 de febrero de 2018 
246 

martes, 27 de febrero de 2018 
321 

miércoles, 28 de febrero de 2018 
106 

jueves, 01 de marzo de 2018 
442 

viernes, 02 de marzo de 2018 
356 

sábado, 03 de marzo de 2018 
123 

lunes, 05 de marzo de 2018 
414 

martes, 06 de marzo de 2018 
310 

miércoles, 07 de marzo de 2018 
294 

jueves, 08 de marzo de 2018 
364 

viernes, 09 de marzo de 2018 
370 

sábado, 10 de marzo de 2018 
117 

lunes, 12 de marzo de 2018 
349 

martes, 13 de marzo de 2018 
313 

miércoles, 14 de marzo de 2018 
340 

jueves, 15 de marzo de 2018 
362 

viernes, 16 de marzo de 2018 
264 

sábado, 17 de marzo de 2018 
93 

lunes, 19 de marzo de 2018 
352 

martes, 20 de marzo de 2018 
373 
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miércoles, 21 de marzo de 2018 
439 

jueves, 22 de marzo de 2018 
427 

viernes, 23 de marzo de 2018 
305 

sábado, 24 de marzo de 2018 
148 

lunes, 26 de marzo de 2018 
207 

martes, 27 de marzo de 2018 
238 

miércoles, 28 de marzo de 2018 
255 

jueves, 29 de marzo de 2018 
177 

martes, 03 de abril de 2018 
264 

miércoles, 04 de abril de 2018 
381 

jueves, 05 de abril de 2018 
268 

viernes, 06 de abril de 2018 
352 

sábado, 07 de abril de 2018 
108 

lunes, 09 de abril de 2018 
446 

martes, 10 de abril de 2018 
308 

miércoles, 11 de abril de 2018 
388 

jueves, 12 de abril de 2018 
419 

viernes, 13 de abril de 2018 
385 

sábado, 14 de abril de 2018 
259 

lunes, 16 de abril de 2018 
289 

martes, 17 de abril de 2018 
284 

miércoles, 18 de abril de 2018 
360 

jueves, 19 de abril de 2018 
331 

viernes, 20 de abril de 2018 
616 

sábado, 21 de abril de 2018 
149 

lunes, 23 de abril de 2018 
299 

martes, 24 de abril de 2018 
275 

miércoles, 25 de abril de 2018 
212 

jueves, 26 de abril de 2018 
329 

viernes, 27 de abril de 2018 
353 

sábado, 28 de abril de 2018 
139 

lunes, 30 de abril de 2018 
208 

miércoles, 02 de mayo de 2018 
237 

jueves, 03 de mayo de 2018 
216 

viernes, 04 de mayo de 2018 
403 

sábado, 05 de mayo de 2018 
128 

lunes, 07 de mayo de 2018 
380 

martes, 08 de mayo de 2018 
404 

miércoles, 09 de mayo de 2018 
275 

lunes, 14 de mayo de 2018 
352 

martes, 15 de mayo de 2018 
266 

miércoles, 16 de mayo de 2018 
319 

jueves, 17 de mayo de 2018 
349 

viernes, 18 de mayo de 2018 
238 

sábado, 19 de mayo de 2018 
87 

lunes, 21 de mayo de 2018 
263 

martes, 22 de mayo de 2018 
291 

miércoles, 23 de mayo de 2018 
374 

jueves, 24 de mayo de 2018 
308 

viernes, 25 de mayo de 2018 
507 

sábado, 26 de mayo de 2018 
139 

lunes, 28 de mayo de 2018 
397 

martes, 29 de mayo de 2018 
238 

miércoles, 30 de mayo de 2018 
465 

jueves, 31 de mayo de 2018 
374 

viernes, 01 de junio de 2018 
308 

sábado, 02 de junio de 2018 
123 

lunes, 04 de junio de 2018 
293 

martes, 05 de junio de 2018 
373 

miércoles, 06 de junio de 2018 
314 

jueves, 07 de junio de 2018 
403 

viernes, 08 de junio de 2018 
378 

sábado, 09 de junio de 2018 
179 

lunes, 11 de junio de 2018 
320 

martes, 12 de junio de 2018 
307 

miércoles, 13 de junio de 2018 
378 

jueves, 14 de junio de 2018 
405 

viernes, 15 de junio de 2018 
242 

sábado, 16 de junio de 2018 
68 

lunes, 18 de junio de 2018 
312 

martes, 19 de junio de 2018 
332 

miércoles, 20 de junio de 2018 
178 

jueves, 21 de junio de 2018 
258 

viernes, 22 de junio de 2018 
144 
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lunes, 25 de junio de 2018 
187 

martes, 26 de junio de 2018 
207 

miércoles, 27 de junio de 2018 
231 

jueves, 28 de junio de 2018 
112 

viernes, 29 de junio de 2018 
304 

sábado, 30 de junio de 2018 
79 

lunes, 02 de julio de 2018 
162 

martes, 03 de julio de 2018 
173 

miércoles, 04 de julio de 2018 
327 

jueves, 05 de julio de 2018 
199 

viernes, 06 de julio de 2018 
191 

lunes, 09 de julio de 2018 
178 

martes, 10 de julio de 2018 
215 

miércoles, 11 de julio de 2018 
181 

jueves, 12 de julio de 2018 
228 

viernes, 13 de julio de 2018 
150 

lunes, 16 de julio de 2018 
209 

martes, 17 de julio de 2018 
242 

miércoles, 18 de julio de 2018 
330 

jueves, 19 de julio de 2018 
180 

viernes, 20 de julio de 2018 
239 

lunes, 23 de julio de 2018 
284 

martes, 24 de julio de 2018 
245 

miércoles, 25 de julio de 2018 
266 

jueves, 26 de julio de 2018 
186 

viernes, 27 de julio de 2018 
220 

lunes, 30 de julio de 2018 
287 

martes, 31 de julio de 2018 
290 

miércoles, 01 de agosto de 2018 
132 

jueves, 02 de agosto de 2018 
223 

viernes, 03 de agosto de 2018 
264 

lunes, 06 de agosto de 2018 
204 

martes, 07 de agosto de 2018 
205 

miércoles, 08 de agosto de 2018 
194 

jueves, 09 de agosto de 2018 
155 

viernes, 10 de agosto de 2018 
192 

lunes, 13 de agosto de 2018 
239 

martes, 14 de agosto de 2018 
271 

jueves, 16 de agosto de 2018 
194 

viernes, 17 de agosto de 2018 
220 

lunes, 20 de agosto de 2018 
201 

martes, 21 de agosto de 2018 
158 

miércoles, 22 de agosto de 2018 
140 

jueves, 23 de agosto de 2018 
231 

viernes, 24 de agosto de 2018 
222 

lunes, 27 de agosto de 2018 
167 

martes, 28 de agosto de 2018 
187 

miércoles, 29 de agosto de 2018 
177 

jueves, 30 de agosto de 2018 
269 

viernes, 31 de agosto de 2018 
187 

lunes, 03 de septiembre de 2018 
234 

martes, 04 de septiembre de 2018 
149 

miércoles, 05 de septiembre de 2018 
354 

jueves, 06 de septiembre de 2018 
243 

viernes, 07 de septiembre de 2018 
216 

lunes, 10 de septiembre de 2018 
143 

miércoles, 12 de septiembre de 2018 
337 

jueves, 13 de septiembre de 2018 
253 

viernes, 14 de septiembre de 2018 
282 

sábado, 15 de septiembre de 2018 
154 

lunes, 17 de septiembre de 2018 
210 

martes, 18 de septiembre de 2018 
319 

miércoles, 19 de septiembre de 2018 
370 

jueves, 20 de septiembre de 2018 
387 

viernes, 21 de septiembre de 2018 
308 

sábado, 22 de septiembre de 2018 
107 

lunes, 24 de septiembre de 2018 
246 

martes, 25 de septiembre de 2018 
205 

miércoles, 26 de septiembre de 2018 
502 

jueves, 27 de septiembre de 2018 
302 

viernes, 28 de septiembre de 2018 
320 

sábado, 29 de septiembre de 2018 
156 

lunes, 01 de octubre de 2018 
466 

martes, 02 de octubre de 2018 
317 
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miércoles, 03 de octubre de 2018 
414 

jueves, 04 de octubre de 2018 
293 

viernes, 05 de octubre de 2018 
301 

sábado, 06 de octubre de 2018 
148 

lunes, 08 de octubre de 2018 
409 

martes, 09 de octubre de 2018 
317 

miércoles, 10 de octubre de 2018 
350 

jueves, 11 de octubre de 2018 
308 

lunes, 15 de octubre de 2018 
378 

martes, 16 de octubre de 2018 
371 

miércoles, 17 de octubre de 2018 
526 

jueves, 18 de octubre de 2018 
259 

viernes, 19 de octubre de 2018 
352 

sábado, 20 de octubre de 2018 
111 

lunes, 22 de octubre de 2018 
290 

martes, 23 de octubre de 2018 
199 

miércoles, 24 de octubre de 2018 
334 

jueves, 25 de octubre de 2018 
367 

viernes, 26 de octubre de 2018 
305 

sábado, 27 de octubre de 2018 
336 

lunes, 29 de octubre de 2018 
302 

martes, 30 de octubre de 2018 
396 

miércoles, 31 de octubre de 2018 
313 

viernes, 02 de noviembre de 2018 
209 

sábado, 03 de noviembre de 2018 
120 

lunes, 05 de noviembre de 2018 
351 

martes, 06 de noviembre de 2018 
280 

miércoles, 07 de noviembre de 2018 
338 

jueves, 08 de noviembre de 2018 
352 

viernes, 09 de noviembre de 2018 
388 

sábado, 10 de noviembre de 2018 
145 

lunes, 12 de noviembre de 2018 
326 

martes, 13 de noviembre de 2018 
290 

miércoles, 14 de noviembre de 2018 
313 

jueves, 15 de noviembre de 2018 
308 

viernes, 16 de noviembre de 2018 
390 

sábado, 17 de noviembre de 2018 
123 

lunes, 19 de noviembre de 2018 
372 

martes, 20 de noviembre de 2018 
284 

miércoles, 21 de noviembre de 2018 
298 

jueves, 22 de noviembre de 2018 
274 

viernes, 23 de noviembre de 2018 
436 

sábado, 24 de noviembre de 2018 
168 

lunes, 26 de noviembre de 2018 
279 

martes, 27 de noviembre de 2018 
460 

miércoles, 28 de noviembre de 2018 
275 

jueves, 29 de noviembre de 2018 
378 

viernes, 30 de noviembre de 2018 
371 

sábado, 01 de diciembre de 2018 
176 

lunes, 03 de diciembre de 2018 
264 

martes, 04 de diciembre de 2018 
308 

miércoles, 05 de diciembre de 2018 
327 

viernes, 07 de diciembre de 2018 
148 

lunes, 10 de diciembre de 2018 
308 

martes, 11 de diciembre de 2018 
216 

miércoles, 12 de diciembre de 2018 
406 

jueves, 13 de diciembre de 2018 
321 

viernes, 14 de diciembre de 2018 
331 

sábado, 15 de diciembre de 2018 
110 

lunes, 17 de diciembre de 2018 
232 

martes, 18 de diciembre de 2018 
248 

miércoles, 19 de diciembre de 2018 
285 

jueves, 20 de diciembre de 2018 
405 

viernes, 21 de diciembre de 2018 
270 

sábado, 22 de diciembre de 2018 
36 

lunes, 24 de diciembre de 2018 
101 

jueves, 27 de diciembre de 2018 
246 

viernes, 28 de diciembre de 2018 
137 

sábado, 29 de diciembre de 2018 
95 

lunes, 31 de diciembre de 2018 
90 
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20.Ànnex 2. Consultes al fons antic. 
 
 

Topogràfic 
Títol 

Any 
Data de 
consulta Investigador 

s.XIX Las rameras del salón  1886 12/03/2018 Patricia Sanz Ramos 

R.530_40 
A la ciudad santa de Dios, la Reyna de los Angeles Maria 
Santissima ... / aplaude ...  1723 05/04/2018 Marina Diaz Fernández 

S/R.010 Carta de Joaquim Rubió adreçada al Sr. Lluís de Mayoral   02/05/2018 Pep Vila 

Ms.122 Poesies vàries en castellà i català   02/05/2018 Pep Vila 

r.180     28/04/2018 Pep Vila 

Ms.54     " Pep Vila 

Fons Mata 
921 Uno de los mesmos propugnantes.. 1641 " Pep Vila 

Fons Mata 
922 Uno de los mesmos propugnantes.. 1674 " Pep Vila 

Fons Mata 
502 Papel y anagramas prosa y versos 1698 " Pep Vila 

Fons Mata 
1358 Factis discursus   " Pep Vila 

Fons Mata 
745/749 
SAN 

Aplicació de l art a l'industria: principis a que deurian subjectarse 
las institucions d'aplicació en Espanya 1881 02/05/2018 Ignasi Roviró i Aleman 

s.XIX Colon y la historia póstuma 1885 03/05/2018 lleonard Garcia Solà 

s.XIX Nebulosa de Colón 1890 03/05/2018 lleonard Garcia Solà 

s.XIX Pinzón en el descubrimiento de las Indias 1892 03/05/2018 lleonard Garcia Solà 

s.XIX El Estudiante : novela de costumbres escolares / por José Fraguas ca.1880 22/06/2018 Daniel Docampo Jorge 

s.XIX La Novicia ca.1880 22/06/2018 Daniel Docampo Jorge 

R.820 
Villancicos que se cantaron en la profession y velo de sor Rosa 
Dominga de Casanova 1724 25/06/2018 Carles Jordi  

ms. 14 Triumphi   29/06/2018 Dr. Giacomo Comiati 

s.xx LA FERÉSTEGA DOMADA 1908 05/07/2018 Núria Boix Massip 

Ms.,122 Poesies vàries en castellà i català   10/07/2018 Pep Vila 

s.XX Resum de literatura grega 1927 12/07/2018 Xavier Estanyol Prim 

s.XX El Señor obispo   24/07/2018 Daniel Docampo 

s.XX ¿Loco o delincuente?   24/07/2018 Daniel Docampo 

s.XX Cansoner català del Rosselló y la Cerdanya   24/07/2018 José Luis Bartolomé 
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s.XIX el origen de los cultos 1 1870 07/09/2018 Luís Cardona 

s.XIX el origen de los cultos 2 1871 07/09/2018 Luís Cardona 

s.XIX el origen de los cultos 3   07/09/2018 Luís Cardona 

Fons Mata 
485 Historia de los siete sabios de Roma 1700 18/10/2018 Universidad de Zaragoza 

Fons Mata 
905 Cronica de Don Pedro niño, Conde de Balbuena  1782 25/10/2018 

Catalogo colectivo patrimonio 
bibliográfico 

Fons Mata 
1634 Cronica de Don Pedro niño, Conde de Balbuena  1782 25/10/2018 

Catalogo colectivo patrimonio 
bibliográfico 

Fons Mata 
0943 Entremes de tembleque 1792 20/11/2018 José Garcia Cano 

 
 
 
21. Ànnex 3. Activitats mes a mes. 
 
Gener 
-Setmana del 8 al 12 de gener, visualització de pel·lícules dels nois i noies del Centre 
Obert. 
-Del 16 de desembre al 31 de gener de 2018  exposició  de pintures de Chus Presa a la 
Sala Josep Maria Anglada. Organitza: Chus Presa,  Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 
Lambert Mata 
-Divendres 12 de gener a les 8 del vespre, parlem de cinema, comentari col.loqui de “La 
escopeta nacional”, modera Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 
Biblioteca Lambert Mata. 
-Dijous 18 de gener a les 6 de la tarda, hora del conte a càrrec de la Companyia Borinot 
Groc. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata 
-Divendres 19 de gener a 2/4 de 7 de la tarda,  xerrada sobre el projecte “Vacances en 
pau”, d’acollida de nens sahrauís, a càrrec de Joan Canillas. Organitza: COOOS, 
Cooperació Osona Sàhara. 
-Dissabte 20 de gener de 2018 a les 11:30 h. Taller “Crea la teva història: taller 
d’acompanyament a través del joc i la psicomotricitat, a càrrec d’ Eva Molina, 
inscripcions a la Biblioteca Lambert Mata  abans del 18 de gener. Organitza: 
Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata 
-Dissabte 20 de gener de 2018 tarda, presentació del llibre “La història d’una línia de 
tren emblemàtica: el ferrocarril de Granollers a Sant Joan de les Abadesses (1863-1880) 
de Lluís García. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 26 de gener de 2018 a les 20 h a la Sala Josep  Maria Anglada de la 
Biblioteca Lambert Mata, “La revolució russa en la història, el cinema i la literatura” a 
càrrec de Ramon Alabau, Ramon Musach i Paco Navarro. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dissabte 27 de gener a les 12 h. club de lectura, comentari-col.loqui del llibre  
“L’harem occidental” de Fatema Mernissi,  a càrrec de Ramon Alabau. Organitza: 
Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dilluns 29 a les 7 de la tarda, audició escola comarcal de música. 
-Horari especial estudiants, del 8 al 20 de gener (ambdós inclosos). 
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Febrer 
 
-Dijous 1 de febrer a les 6 de la tarda, hora del conte  a càrrec de la Companyia  
“Homenots”. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 2 de febrer a les 18:30 h, club de lectura juvenil, comentari col·loqui del 
llibre “El meu germà persegueix dinosaures” de Giacomo Mazzariol, a càrrec de 
Montse Maestre. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 2 de febrer a les 7 de la tarda, inauguració de l’exposició de  Jordi Prat Pons. 
Organitza: Miquel Esteve Art, Col.labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata. 
-Dilluns 5 de febrer a les 7 de la tarda, audició dels alumnes de 13-14 anys de l’Escola 
Comarcal de Música. Organitza: Escola Comarcal de Música. 
-Divendres  9 de febrer a les 7 de la tarda, Parlem d’art amb  Dolors Puigdemont. 
Organitza: Miquel Esteve. Col.labora: Ajuntament  de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata. 
-Dissabte 10 de febrer a les 11 h, reserva sala Assemblea d’Òmnium Ripollès 
-Dissabte 17 de febrer a les 11:30, hora del conte en anglès a càrrec d’Eva 
Molina.Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dijous 22 de febrer a les 6 de la tarda, hora del conte a càrrec de Montse Gil. 
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 23 de febrer a 2/4 de 7, xerrada XES RIPOLLÈS  l'Arcadi Oliveres i 
l'Elisabet Duocastella de Fiare, i potser algú de Triodos. 
-Dimarts 27 de febrer xerrada Argentina, recital Ramon Alabau. 
-Durant tot el mes a la Sala Josep Maria Anglada, exposició de pintures de Jordi Prat 
Pons. 
 
Març 
 
-Dijous 1 de març a les 7 de la tarda, Xerrada “Pressupostos Participatius” . Ajuntament 
de Ripoll. 
-Divendres 2 de març a 2/4 de 10 visita biblioteca, nois i noies nouvinguts, Consorci de 
Benestar Social del Ripollès. 
-Divendres 2 de març a les 7 de la tarda,  inauguració de l’exposició de fotografies 
“Ocells” de Manel García Gaja. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata 
-Dilluns 5 de març a les 7 de la tarda, audició dels alumnes de l’Escola Comarcal de 
Música de Ripoll. Organitza: Escola Comarcal de Música de Ripoll. 
-Dimarts 6 de març a les 7 del vespre, parlem de cinema, comentari col.loqui de la 
pel·lícula “La mejor oferta”, a càrrec de Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dijous 8 de març a les 6 de la tarda, hora del conte a càrrec de Carme Brugarola. 
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 9 de març a les 18:30 h, club de lectura amb Laila Karrouch “Quan a l’Isma 
se li van creuar els cables”. 
-Dijous 15 de març a les 7 de la tarda, “Parlem d’història local : Les fires i mercats de 
Ripoll”  xerrada a càrrec d’Agustí Dalmau i Font. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 
Biblioteca Lambert Mata. 
-Dilluns 19 de març a les 7 de la tarda, presentació del llibre Coneguem l’Islam de 
Claude-Brigitte Carcenac. 
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-Dimecres 21 de març “dia mundial de la poesia “ a les 8 del vespre, recital poètico-
musical “Intersecció de conjunts” Sònia Moya i Pau Ruiz. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dijous 22 de març a les 6 de la tarda, taller amb Eudald Alabau “Fem les fulles de 
l’arbre de les recomanacions” durant l’acte es farà  entrega del lot de llibres als 
guanyadors de la cerca d’animals dins l’arbre. 
-Dissabte 24 de març a les 12 h. club de lectura “L’agulla daudara” de Montserrat Roig, 
comentari col.loqui a càrrec de Ramon Alabau. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 
Biblioteca Lambert Mata 
-Durant tot el mes exposició de fotografies  “Ocells” de Manel Garcia Gaja. 
 
Abril 
 
-Dijous 5 d’abril a les 7 del vespre parlem de cinema “Las normas de la casa de la 
sidra”, comentari-col.loqui  a càrrec de Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 6 d’abril a les 7 del vespre, xerrada  d’art  amb Assumpció Mateu. 
Organitza: Ajuntament de Ripoll, Biblioteca Lambert Mata i Miquel Esteve Art. 
-Dissabte 7 d’abril a les 11 h. taller familiar "La roba màgica" a càrrec d'Eva Molina. 
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dijous 12 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda, hora del conte. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 13 d’abril a 2/4 de 7 de la tarda, presentació del  poemari EMA de Jacint 
Sala i Codony, presentació a càrrec de Ramon Alabau, Carles Cervelló i Montse Guix. 
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dissabte 14 d’abril a les 7 de la tarda presentació del  “Alterum Chronicon Rotense” 
llibre de Frederic Martínez, presentació a càrrec de Josep Ribas, director de l’ACRI. 
-Dimecres 18 d’abril  a les 7 de la tarda, xerrada ajuntament “PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS”. 
-Dijous 19 d’abril de 2018 a les 7 de la tarda a la Biblioteca Lambert Mata,  presentació 
del poemari  "Escletxes d'amors i desamors" de Pau Elías, la presentació anirà a càrrec 
de Carme Brugarola . Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 20 d’abril a les 18:30, club de lectura juvenil “La sorra del rellotge” de 
Maria Enrich, comentari col.loqui a càrrec de Montse Maestre. Organitza: Ajuntament 
de Ripoll  i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 20 d’abril de 2018, a les 7 de la tarda, tastet d'autors locals i recital de poesia 
amazic i català (organitza: Òmnium Cultural), a les 8 del vespre, revetlla de sant Jordi 
concert de Marina Prat, piscolabis i préstec de novetats. 
-Dilluns 23 d’abril, visita escoles Vallfogona i Planoles. 15-17h. 
-Dijous 26 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda, hora del conte. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Durant tot el mes exposició de llibre d’art d’Assumpció Mateu. 
 
Maig 
 
-Divendres  4 de maig a les 7 de la tarda a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata, inauguració de l’exposició, fotografies de Xavier Calvet Camats. 
L’exposició es podrà visitar tot el mes de maig en horaris de biblioteca. Organitza: 
Xavier Calvet Camats Fotografia. 
-Dilluns 7 de maig Curs Creu Roja 10 h-12,30 h.  
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-8 de maig pressupostos participatius 
-Dimecres 9 de maig Curs Creu Roja 
-Dilluns 14 i dimecres 16 Curs de Creu Roja 
-Dimarts 15 de maig a les 7de la tarda, xerrada rehabilitació d’habitatges del casc antic. 
-Dijous 17 a les 17.30h, hora del conte a càrrec de Pepa Contes, en motiu del Dia 
Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Ho organitza Ajuntament 
i Biblioteca 
-Dilluns 21 i dimecres 23 Curs de Creu Roja 
-Dilluns 28 i dimecres 30 Curs de creu Roja 
-Dijous 24 de maig a les 7 del vespre a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata, parlem de cinema “Las invasiones bárbaras” de Denys Arcand,  a càrrec 
de Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 25 de maig a les  5 de la tarda, entrega de premis del  IV concurs literari 
Jordi Pujiula.  Centre de dia  (Mari 972715720) 
-Divendres 25 de maig a 2/4 de 7 de la tarda, club de lectura juvenil +12, conduït per 
Montse Maestre. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dissabte 26 de maig a les 12 de migdia, club de lectura a càrrec de Ramon Alabau, 
selecció de textos de diferents autors relacionats amb la gastronomia, al acabar hi haurà 
una mica de vermut. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Del 28 de maig al 3 juny Setmana del còmic a la Biblioteca Lambert Mata, exposició 
de còmics, tallers, etc. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Del 28 de maig al 15 de juny aparador de còmic infantil (Diputació de Girona).  
-Dijous 31 de maig, a les 17.30h, hora del conte, a càrrec de Projecte Solidari Artcaic, 
contes i xou amb un drac molt especial. Ho organitza Ajuntament i Biblioteca. 
 
Juny 
 
Horari especial estudiants del 4 al 16 de juny. 
-Dilluns 4  i dimecres 6 de juny Curs de creu Roja 
-Dijous 7 de juny  a les 7 del vespre, Parlem d’història local “L’Església de Sant Pere” a 
càrrec d’Agustí Dalmau i Font. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata. 
-Divendres 8 de juny a les 15:30 jornada sènior. (Isabel Vall) 
-Dissabte 9 de juny a les 12 del migdia, inauguració de l’exposició del Fons Milà. 
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dissabte 9 juny  a les  5 de la tarda “Pirates del Freser”, projecció, presentació (Hi 
haurà un assistent sexual). 
-Dijous 14 de juny hora del conte alumnes INS Educació especial. Titelles (12 mesos, 
12 països). 
-Divendres 15 de juny a 2/4 de 7, presentació del llibre Enric Bach “EL amor nunca 
muere”. Organitza: Enric Bach.    627199852. (A PARTIR DE LES 6 DE LA TARDA) 
-Dijous 21 de juny a les 19 h. presentació del  llibre de Salvador Giralt “La Font del vi”. 
Organitza: Salvador Giralt. 
-Dijous 28 de juny a les 7 de la tarda, inauguració de l’exposició “Tu, jo i el llibre” i 
presentació del poemari de Gabriel Salvans. 
-Divendres 29 de juny a les 18:30 h, club de lectura juvenil a càrrec de Montse Maestre. 
Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Del 26 de juny al 26 de juliol, exposició “Tu , jo i el llibre”, exposició fotogràfica del 
projecte personal  a Instagram de Gabriel Salvans, fotografiant persones llegint. 
Organitza: Diputació de Girona, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  
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-Del 9 al 25 de juny, exposició del Fons Milà. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 
Biblioteca Lambert Mata. 
 
Juliol  
 
-Dimecres 4 de juliol de 2018 a les 18 h Grup de Mestres del Ripollès, escola d’estiu. 
(Eva 649519884) 
-Dijous  5 de juliol a les 7 de la tarda, parlem de cinema “La tormenta de hielo”, 
comentari col.loqui a càrrec de Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 
Biblioteca Lambert Mata. 
-Dijous 12 de juliol a 17.30 h xerrada-debat, en el marc de l'Escola d'estiu de la XES. 
(Gaspar Tarrida Tel. 717 705 905) 
-Dimecres 18 de juliol  a les 7 de la tarda, “Ment oberta, món obert” documental 
realitzat per l’alumnat de GES del CFA Montseny de Vic. Organitza: Som Ripoll. 
Col·labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 20 de juliol a les 19:30 h presentació del llibre “Pedals i plomes: 1 anys, 304 
ocells i 10.000 km d’aventures i reflexions en bicicleta per Catalunya” de Ponç Feliu 
Latorre. (JOAN COLOMER) 
-Dimecres 25 de juliol visita del Sr. Josep Boya a la Biblioteca i altres espais. 
-Dimecres 25 de juliol a les 7 de la tarda, Vetllada poètica "Versus 25 - Nit de Poetes a 
Ripoll". Organitza: Amics de la Unesco de Girona, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 
Lambert Mata. 
-Del 26 de juny al 26 de juliol, exposició “Tu , jo i el llibre”, exposició fotogràfica del 
projecte personal  a Instagram de Gabriel Salvans, fotografiant persones llegint. 
Organitza: Diputació de Girona, Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata.  
-Dissabte 28 de juliol a les 12 del migdia, club de lectura amb l’autor del llibre, Biel 
Cussó “Sang freda”, condueix la tertúlia en Ramon Alabau. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-El 27 de juliol tornar exposició “Tu, jo i el llibre”, anar a buscar 31 de juliol “7 
onades”. 
 
Agost 
 
-De l’1 al 23 d’agost, exposició “7 onades” de la Diputació de Girona. Exposició que 
combina les il·lustracions de Vanesa Zaro amb els poemes de Daniel Helbig, voluntari a 
un camp de refugiats amb Proactiva Open Arms ONG. 
 
Setembre 
 
-Dijous 6 de setembre de 2018 a les 7 de la tarda, inauguració de l’exposició de pintures 
de Carmen Cuesta. 
-Dijous 13 de setembre a les 5 o quarts de 6. L’obertura del curs Jaume Vilarrubí 
Còmic. 
-Dijous 20 de setembre, 17.30h hora del conte per la Setmana de la Mobilitat. ? 
-Divendres 21 de setembre a les 7 de la tarda. Espai Gestal  Olot,  Addiccions contacte 
Raül Verdaguer,  
-Dijous  27 de setembre a les 7 del vespre, parlem de cinema,  comentari col.loqui de la 
pel.lícula  Saraband  d’Ingmar Bergman, modera Ramon Musach. 
-Divendres 28 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda, Club de lectura juvenil, comentari  
col.loqui del  llibre “La Noia de la caravana” de Xavier Gual, modera Montse Maestre. 
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-Dissabte 29 de setembre a  les 7 de la tarda Centenari de Manuel de Pedrolo, “Aquesta 
nit tanquem” lectura dramatitzada  a càrrec de l’Agrupació Teatral Marià Font.  
-Dissabte 29 de setembre a  les 12 del migdia, club de lectura a càrrec de Ramon Alabau  
“La Senyora Stendhal” de Rafel Nadal, amb Rafel Nadal. 
Exposició de pintures de Carmen Cuesta 
 
Octubre 
 
-Exposició  de pintures de Carolina Muñoz i Pepi  Reig de l’1 al 31 d’octubre de 2018 a 
la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Organitza: Montse Barros, col.labora: 
Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dimecres 3 d’octubre a les 9:15 h, visita de P4 (26) Escola Salesians.  
-Dimecres 3 d’octubre a les 10:15 h, visita de P5 (20) Escola Salesians. 
-Divendres 5 d’octubre, a les 9:30 h, visita de P3 (23) Escola Salesians. 
-Dilluns 8 d'octubre a les 18 h. xerrada organitzada en motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental "Benestar emocional: la millor prevenció" a càrrec de Milos Salgueda. 
Organitza: Centre de Dia de Salut Mental del Ripollès. 
-Dimecres 10 d’octubre a les 10:15 h, visita de P5 (20) Escola Salesians. 
-Dijous 11 d’octubre a 2/4 de 6 de la tarda hora del conte “En Bum i el llibre màgic de 
les fades” a càrrec de la Companyia Homenots. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 
Biblioteca Lambert Mata. 
- Dimarts 16 a les 19 h. xerrada sobre la UNED. 
-Dijous 18 d’octubre  19 h. “Parlem d’història local: El Cinema Comtal de Ripoll” a 
càrrec d’Agustí Dalmau i Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 
Lambert Mata. 
-Dilluns 22 d’octubre 10 h matí (Grup Raquel Rull) Coneixement de l’entorn. 
-Dijous 25 d’octubre a 2/4 de 6 de la tarda hora del conte a càrrec de “Montse Gil , 
Marga i El Cau”. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 26 d’octubre 19:00 h presentació llibre “La Decisión del califa” de Francesc  
Josep Gil Picart, presentació a càrrec de l’autor acompanyat de Florenci Crivillé. 
Organitza: Arzalia Ediciones. Col.labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata. 
-Dimarts 30 d’octubre  “La biblioteca es presenta” a càrrec dels alumnes de 2on de 
“L’Escola Vedruna”. (Sala infantil de la Biblioteca) 
 
Novembre 
-Del 19 al 23 de novembre, exposició Any Fabra.  “Pompeu Fabra. Una llengua 
completa” 
-Dimarts 6 de novembres a les 18:30 a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata, presentació de “Junt AMB TU”. Organitza: Junt amb tu. 
-Dijous 8 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata celebrem l’Any Maria Aurèlia Capmany amb  “Carme Sansa diu i canta 
Maria Aurèlia Capmany”. Organitza: Servei de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya, Col.labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 9 de novembre a les 7 de la tarda “L’Exili” a càrrec del grup “Carrer de la 
poesia, 14”. Organitza: Som Ripoll, col·labora: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca 
Lambert Mata. 
-Dijous 15 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Josep Maria Anglada de la 
Biblioteca Lambert Mata, parlem de cinema , comentarem la pel.lícula “Sin amor”, 
modera Ramon Musach. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
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-Divendres 16 de novembre  a 2/4 de 7 de la tarda, club de lectura juvenil, comentari 
col.loqui del llibre de Muriel Villanueva “Rut sense hac”. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-Dilluns 19 de novembre a les 7 de la tarda,  xerrada  “Pompeu Fabra, seny ordenador 
de la llengua catalana” a càrrec del filòleg  David Paloma. Organitza: Ajuntament de 
Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
-22 de novembre a les 11 h, sala Josep Maria Anglada. Lliurament i formació “Xarxes 
de Rescat”. Reservat per l’Ajuntament. Contacte: Núria Perpinyà. 
-22 de novembre Càncer de mama confirmat , xerrada Detecció precoç del càncer de 
mama. Què podem fer?  Xerrada informativa a càrrec del Dr. Ferran Pericàs (cap de 
l’àrea  quirúrgica de l’Hospital  a les 18:00 telèfon contacte Susanna Prat 675781643 
-23 novembre xerrada 12 mesos 12 Països ,18:00 h.  Anna V 
-Dissabte 24 de novembre a les 12 del migdia a la Sala Josep Maria Anglada de la 
Biblioteca Lambert mata, club de lectura amb l’autor Oriol Molas i Ramon Alabau, 
comentari col·loqui del llibre “Cazeneuve  i la revenja dels desvalguts”. Organitza: 
Servei de biblioteques de la Diputació de Girona i Biblioteca Lambert Mata. Col·labora: 
Ajuntament de Ripoll. 
-Dimarts 27 de novembre: de 12 a 13.30 Reunió ciutats educadores. 
-Dimarts 27 de novembre a les 17.30h , “Lectura de poemes nadalencs” a càrrec dels 
alumnes de l’Escola Vedruna de Ripoll. Organitza: Escola Vedruna de Ripoll. 
-Dijous 29 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala Josep Maria Anglada de la 
Biblioteca Lambert Mata, hora del conte a càrrec de Judit Sabaté(ACPAD) Conte pel 
dia mundial de la discapacitat. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata. 
-Dijous 29 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Josep Maria Anglada de la 
Biblioteca Lambert Mata, presentació del  llibre poesia “Esquitxos de l’Onyar” , poemes 
de Dolors Vilamitjana, fotografies de Josep Burset i portada de Lluís Roura. 
-Durant tot el mes a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, 
exposició de pintures de Maria Carme Rimbau. Organitza: Ajuntament de Ripoll i 
Biblioteca Lambert Mata. 
-Divendres 30 de novembre a les 19 h  presentació del calendari de la fundació MAP.  
 
Desembre 
 
-Dimarts 4 de desembre 4art d’ESO. Visita de l’Institut Escola de Sant Joan de les 
Abadesses. 
-Dilluns 10 de desembre,  a les 18h fins les 20 h aprox., reservada sala Josep Maria 
Anglada per l’Ajuntament. “Presentació nova implantació contenidors i recollida de 
deixalles”. 
-Dimecres 12 de desembre a les 11 h. a la Sala Josep  Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata  “Vols lluitar contra l’estigma en salut mental?”, xerrada del projecte  
“Compartint experiències”.  Organitza: Comissió Mixta de Salut Mental de les 
comarques gironines.  
-Dimecres 12 a les 7 de la tarda, xerrada policia local i mossos d’esquadra. En John es 
queda. 
-Dijous 13 de desembre, a les 17.30h, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata, hora del conte en anglès, a càrrec de Clàudia Sala. Organitza: 
Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
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-Dijous 13 de desembre a les 19:00, a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata, presentació de llibre “Robots, tòtils i cacanòries” d’Esther Pujades i  
Nan Orriols. Presentació a càrrec de Jordi Vilarrodà. Organitza: Òmnium  Ripollès. 
-Divendres 14 de desembre a les 18:30 h, club de lectura juvenil, comentari col.loqui 
del llibre "Héroes" de Jutta Richter, condueix el club Montse Maestre. A continuació 
sopar literari amb els joves. Organitza: Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert 
Mata. 
-Dijous 20 de desembre a les 18:30 h., a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 
Lambert Mata, xerrada "És Nadal i a casa hi ha una cadira buida" a càrrec d'Olga Bosch 
i Edward Van Herreweghe, amb el testimoniatge de Missus Catalan, música en directe a 
càrrec de Carla Mallarach. Organitza: Grup de Dol "Donem-nos la mà". (Eduard 
635408532) 
-Divendres 21 de desembre 10 h. Tomàs Raguer,  cançons de Nadal. 
-Durant tot el mes a la Sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca Lambert Mata, 
exposició de pintures de Remei Cabello. Organitza: Remei Cabello, col.labora: 
Ajuntament de Ripoll i Biblioteca Lambert Mata. 
 
 
22. Ànnex 4. Llistat dels llibres digitalitzats del fons antic. 
 
TOPOGRÀFIC  AUTOR TÍTOL 

FONS MATA 1  Díaz de Toledo, Pedro Prouerbios de Seneca : introduction a los Prouerbios y sentencias del famoso 

philosopho Lucio Anneo Seneca 

FONS MATA 2 Roca, Vicente Hystoria enla qual se trata dela origen y guerras que han tenido los turcos desde su 

comienço hasta nuestros tiempos 

FONS MATA 7   Chronica del muy esclarescido principe & rey don Alfonso el Onzeno deste no[m]bre 

de los reyes que reynaron en Castilla y en Leon 

FONS MATA 9 Carbonell, Pere Miquel Chronica de Espanya fins aci no diuulgada : que tracta dels nobles e inuictissims reys 

dels Gots y gestes 

FONS MATA 10 Bustamante, Jorge de Las Transformaciones de Ovidio en lengua española : repartidas en quinze libros 

FONS MATA 11   Chronica llamada el triumpho de los nueue mas preciados varones de la fama 

FONS MATA 12 Gómez Miedes, Bernardino La Historia del muy alto e inuencible rey don Iayme de Aragon, primero deste nombre, 

llamado el Conquistador 

FONS MATA 14 Jeroni, Sant Epistolas 

FONS MATA 15 Cèsar, Gai Juli Commentarios de Cayo Julio Cesar 

FONS MATA 16 Gregori,Papa Los Dialogos del bienaue[n]turado Papa Sant Gregorio 

FONS MATA 17 Rodríguez de Almela, Diego Ualerio delas hystorias scolasticas dela Sagrada Scritura y delos hechos despaña  

FONS MATA 19 Alberti, Leon Battista El Momo la moral & muy graciosa historia del Momo 

FONS MATA 21 Valera, Diego de La Chronica de España 

FONS MATA 22 Gulielmus Arvernus, Bisbe de 

París 

Guillermus Parisiensis De septe[m] sacrame[n]tis 

FONS MATA 23 Madrigal, Alfonso de Libro intitulado Las catorze questiones del Tostado 

FONS MATA 25 Boscán, Juan Las Obras de Boscan y algunas de Garcilaso dela Vega 

FONS MATA 27 Orde de Sant Jaume Regla dela Orden dela caualleria de señor Santiago del Espada 

FONS MATA 28 Orde de Sant Jaume Regla de la Orden y cavalleria de S. Santiago de la Espada con la glosa y declaracion 

del maestro Ysla 

FONS MATA 29 Chaves, Jerónimo de Chronographia, o Reportorio delos tiempos 

FONS MATA 30 Dueñas, Juan de Remedio de peccadores 

FONS MATA 31 Villalón, Cristóbal de Prouechoso tratado de ca[m]bios y co[n]trataciones d[e] mercaderes 
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FONS MATA 32 Venero, Alonso Enchiridion de los tiempos 

FONS MATA 33 Baïf, Lazare de De re vestiaria, vascularia & nauali 

FONS MATA 35 Castiglione, Baldassare Il Cortegiano 

FONS MATA 36 Àngela, de Foligno, Santa Libro dela bienaue[n]turada Sancta Angela de Fulgino 

FONS MATA 38   El Desafio delos reyes de Francia & Jnglaterra 

FONS MATA 40 Mena, Juan de Todas las obras del famosissimo poeta Iuan de Mena 

FONS MATA 41 Verdizotti, Giovanni Mario Cento fauole morali de i piu illustri antichi & moderni autori grec 

FONS MATA 43 Mena, Juan de Las CCC del famosissimo poeta Juan de Mena con su glosa 

FONS MATA 44   Espejo dela concie[n]cia 

FONS MATA 45   Huc in opere continetur Vita scolastica, quod alias hic rudium 

 
 

FONS MATA 1215 

Leandro del Santísimo 

Sacramento, Fray 

Rmi. P.F. Leandri de SSmo Sacramento ... Operum moralium : quae quinque tomis 

continentur / compendium per P. F. Ioannem à Conceptione ... 

FONS MATA 1220 Rondolinus, Simeo 

Summa Bonacina : in qua Martini Bonacinae ... opera omnia in tres tomos ab eo distributa 

arctantur : cum duobus tabulis, vna capitulorum in principio, altera rerum notabilium in fine 

/ auctore D. Simeone Rondolino ... 

FONS MATA 1257 Cassany, Rafael 

Mission quadragessimal sobre los Evangelios de los domingos, lunes, miercoles, jueves y 

viernes de quaresma ... / su autor el P. Rafael Cassany ... 

FONS MATA 1259 Carrère, Joseph-François 

Le Médecin ministre de la nature, ou Recherches & observations sur le pepasme ou coction 

pathologique / par M. Joseph-François Carrere ... 

FONS MATA 1263 Puente, Luis de la 

Meditaciones de los mysterios de nuestra sancta fe : con la practica de la oracion mental 

sobre ellos, compuestas por el padre Luis de la Puente ... : van repartidas en seis partes que 

corresponden a las tres vias, purgatiua, illuminatiua y vnitiua ... 

FONS MATA 1267 Ximénez Arias, Diego 

Lexicon ecclesiasticum Latino-Hispanicum : ex Sacris Bibliis, conciliis, pontificum decretis 

ac theologorum placitis ... / auctore Fr. Didaco Ximenez Arias ... 

FONS MATA 1294 

 

Le Chrétien par le sentiment ... 

FONS MATA 1295 

 

Le Chrétien par le sentiment ... 

FONS MATA 1345 José de Jesús María, Fray 

Appendix tractatus VI Cursus theologiae moralis Collegii salmanticensis FF. 

Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmelo primitivae observantiae : de Bulla Sanctae 

Cruciatae ejusque privilegiis ... / opus posthumum a R.P.F. Joseph a Jesu Maria ... 

compositum ...   authore R.P.F. Antonio a SS. Sacramento ... 

FONS MATA 1386 

Parròquia de Santa Maria del 

Mar (Barcelona) 

Summaria relacio del proces de la causa se aporta en la Real Audiencia, à relaciò del 

magnifich Ioan Baptista Pastor ..., entre lo reuerent vicari perpetuo y communitat de Sancta 

Maria de la Mar y lo reuerent prior y Conuent de Sancta Catharina de la present ciutat de 

Barcelona de vna y Selidonia Llunell, viuda de Antich Llunell ..., de altre / Not. Cortell. 

FONS MATA 1390 Tomàs, d'Aquino, Sant 

Divi Thomae Aquinatis ... Summa theologica / ad mss. codices a Francisco Garcia, 

Gregorio Donato ..., Joanne Nicolai ac Thoma Madalena diligentissime collata   secundis 

curis ac dissertationibus in singulos tomos à Bernardo Maria de Rubeis illustrata 

FONS MATA 1399 Ximénez i Codina, Ignasi 

Satisfaccio per lo Dr. Ignasi Ximenez y Codina ... y altres litis consortes al discurs en fet y 

en dret de la noble ... Theresa de Boxados y Pinos ... y los nobles tudors y curadors dels fills 

y hereus del quondam ... Ioan de Boxadòs y de Rocaberti, olim Pachs ..., en la causa de 

liquidació vertent / á relacio del noble don Ioan de Carbonell   notari antes Cervera, vuy 

Rufasta. 

FONS MATA 1407 Calderón de la Barca, Pedro [Los Empeños de un acaso / de D. Pedro Calderon de la Barca]. 

FONS MATA 1409 Chaumette, Antoine [Enchiridion chirurgicum / A. Chalmeteus]. 

FONS MATA 1413 Miravet. Síndic 

Addicio a la relatio del fet de la causa que aporte en la R.A. lo sindich de la Batllia de 

Mirauet, Castellania de Amposta, contra lo venerable castella de Amposta, baro de dita 

Batllia / a relacio del noble don Ioan de Carbonell ...   Nott. Fabrega. 

FONS MATA 1416 

Richard de Beauregard, 

Charles 

Disertacion chirurgica sobre las enfermedades que se oponen a la expulsion de la orina / por 

don Carlos Richard de Beauregard ...   
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FONS MATA 1417 Boccaccio, Giovanni 

[Laberinto de amor / q[ue] hizo e[n] toscano el famoso Jua[n] Bocacio   agora nueuame[n]te 

traduzido en nuestra lengua castellana]. 

FONS MATA 1425 Justus, Johannes, Landsberger 

[D. Ioannis Iusti Lanspergii ... In omnes dominicales epistolas et Evangelia paraphrases et 

exegeses catholicae : adhibitis ad singulas dominicas concionibus singulis ...]. 

FONS MATA 1426 

 

[La Famosa comedia de la entrada del Marqves de los Velez en Cathaluña, rota de las 

tropas castellanas y asalto de Monivich]. 

FONS MATA 1427 Wailly, Noël-François de 

Principes généraux et particuliers de la langue française : confirmés par des exemples 

choisis, instructifs, agréables & tirés des bons auteurs : avec des remarques sur les lètres, la 

prononciation, la prosodie, les accents, la ponctuation, l'orthographe & un abrégé de la 

versification française / par M. de Wailly. 

FONS MATA 1433 Courtonne, Jean 

Traité de la perspective pratique : avec des remarques sur l'architecture, suivies de quelques 

edifices considerables mis en perspective & de l'invention de l'auteur : ouvrage très-utile 

aux amateurs de l'architecture & de la peinture / par le sieur Courtonne ... 

FONS MATA 1438 Puig, Andreu 

Arithmetica especulativa y practica y arte de algebra : en la qual se contiene todo lo que 

pertenece al arte menor ò mercantil y à las dos algebras, racional è irracional : con la 

explicacion de todas las proposiciones y problemas de los libros ... / compuesta y ordenada 

por el maestro Andres Puig ... 

FONS MATA 1444 Corachán, Juan Bautista 

Arithmetica demonstrada theorico-practica para lo mathematico y mercantil : explicanse las 

monedas, pesos y medidas de los hebreos, griegos y romanos ..., compuesta por Juan 

Bautista Corachan ... : adviertase que para no trastocar las operaciones, la moneda de oro y 

plata castellana queda en el mismo valor que tenia en el año 1699, que fue quando salió á 

luz la primera impresion de esta obra ... 

FONS MATA 1446 Lagardette, C.-M. de 

Reglas de los cinco órdenes de arquitectura de Vignola : con un orden dórico de Posidonia 

y un apéndice que contiene las lecciones elementales de las sombras en la arquitectura, 

demostradas por principios naturales / por C.M. Delagardette ...   dibuxado en mayor 

tamaño y grabado al agua fuerte por don Fausto Martinez de la Torre y concluido á buril 

por don Joseph Asensio ... 

FONS MATA 1450 

 

Llibre del consolat de mar.;"Libro llamado Co[n]sulado de mar : obra muy vtil y 

prouechosa y aun muy necessaria para todo genero de mercaderes ... : de mas de tener clara 

luz para en todos los negocios d[e]la mar o concernientes aella tiene agora nueuamente las 

ordinaciones delos derechos del General ... e va ta[m]bien puesto el priuilegio delos 

consules ... / es agora nueuamente traduzido de lengua catalana en castellana ..." 

FONS MATA 1458 Llull, Ramon 

[Bla[n]querna : qui tracta de sinch estaments de persones, de matrimoni, de religio, de 

prelatura, de apostolical senyoria ... y del estat de vida hermitana contemplatiua ... / 

hordenat p[er] ... Ramon Lull   traduit y corregit ara nouament dels primers originals y 

estampat en llengua valenciana [per Joa[n] Bo[n]labij]   ab lo Libre de oracions y 

contemplacio[n]s del enteniment en Deu per lo matex doctor]. 

FONS MATA 1460 Toussaint, François-Vincent Les Moeurs. 

FONS MATA 1492 

Església Catòlica. Diòcesi de 

Barcelona. Cúria 

Allegació en fet y en dret per lo procurador fiscal de la Curia ecclesiastica de la present 

ciutat de Barcelona y lo syndich del molt illustre Capitol y canonges de la santa Iglesia de 

Vich contra lo procurador fiscal de la cort secular de la Real Audiencia y lo prior y Convent 

de Sant Iaume de la vila de Trem del Orde de Predicadors : en la causa de contenciò de 

jurisdicciò vertent devant ... Miquel Ioan de Taverner y Rubì ... 

FONS MATA 1493 

Catalunya. Diputació del 

General 

Obseruacio iuridica per la viril obseruancia de las Const. 31 Corts 1599 y Const. 44 Corts 

1702 y altres que insta lo ... Consistori dels Deputats y Oydors de Comptes del Principat de 

Cathalunya per medi de son syndich en lo ... Tribunal de Contrafaccions contra Anthon 

Batlle, escriua de registre / actuari doctor Ramon Pellicer ... 

FONS MATA 1500 Campillo, Ginés 

Compendio curioso del atlas abreviado : el que con mucha claridad dá noticia de todo el 

mundo y cosas inventadas ... / por el Lic. Gines Campillo ... 

FONS MATA 1503 Lozano, Cristóbal 

Soledades de la vida y desengaños del mundo : novelas exemplares / por el doctor don 

Christoval Lozano ... 

FONS MATA 1505 

Duchesne, Jean-Baptiste 

Philippoteau 

Compendio de la historia de España / escrito en frances por el R.P. Duchesne ...   traducido 

al castellano por el R.P. Josef Francisco de Isla   con algunas notas críticas, que pueden 

servir de suplemento, por el mismo traductor   corregido y enmendado de orden del 
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Consejo. 

FONS MATA 1518 Arias, Francisco [Aprovechamiento espiritual ... / por el padre Francisco Arias]. 

FONS MATA 1519 

 

Recopilacion de las leyes, pragmaticas reales, decretos y acuerdos del Real Proto-Medicato 

: hecha por encargo y direccion del mismo Real Tribunal / por don Miguel Eugenio Muñoz 

... 

FONS MATA 1524 Ioannes, Regiomontanus [Problemata / Joannes Germanus de Regio Monte]. 

FONS MATA 1520 

 

Nuevo estilo y formulario de escrivir cartas missivas y responder à ellas en todos generos y 

especies de correspondencias, à lo moderno, conforme à el uso que oy se practica ... : antes 

impresso en la ciudad de Orihuela y añadido nuevamente en la Guia de caminos ... : con la 

Noticia general para escrivir desde Madrid à los lugares mas señalados de comercio de 

España ... / escritas por un Curioso   y otras addiciones [de Otro curioso] 

FONS MATA 1551 Climent XIV, Papa 

Continuacion de las cartas del Papa Clemente XIV (Ganganelli) : con varios discursos, un 

panegirico y otras piezas concernientes á la vida de dicho Papa / nuevamente colegidas por 

el Marques Caracciolo   y traducidas de francés en castellano por D. Francisco Mariano 

Nipho. 

FONS MATA 1557 Almeida, Teodoro de 

Gemidos de la Madre de Dios afligida y consuelos de sus devotos : con diferentes 

obsequios ofrecidos á la misma Señora considerada en sus dolores y angustias / su autor ... 

Teodoro de Almeyda ...   traducidos del portugues al castellano por D. F.V.G. presbitero ... 

FONS MATA 1564 

 

Ad anonymum de passionibus duarum rectarum se se intersecantium scitantem, 

geometricum responsum ... 
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