20 de febrer de 2015

“(la bibliotecària) no s’ha de reduir a
conservar i ordenar passivament els llibres que
li són confiats, sinó que ha de dedicar-se a
desvetllar agressivament les curiositats
adormides”.
Eugeni d’Ors, polític i intel·lectual català
“Moltes nacions han estat fundades per
l'espasa. La nova Catalunya ha estat fundada
per llibres”
Jules Romains, novel·lista francès
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ANTECEDENTS

L’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya. Nou anys
després, i com a conseqüència del cop d’estat de Primo de Rivera, cessà
gran part de la seva activitat, fins que es va dissoldre el 1925.
La Mancomunitat consistí en la federació voluntària de les quatre
diputacions de Catalunya. Era una estructura, en primer terme,
administrativa, però va dur a terme una cabdal acció de govern sota la
presidència del seu principal impulsor, Prat de la Riba i, després de la
seva mort, sota el mandat de Puig i Cadafalch. Ambdós van treballar en
diversos projectes d’infraestructures, ensenyament i sanitat que han
assentat les bases de la Catalunya moderna.
En l’àmbit de la cultura, la Mancomunitat va posar en marxa el primer
sistema de biblioteques de l’Estat. El Projecte sobre la instal·lació a
Catalunya d’un sistema de biblioteques populars fou aprovat per la
Mancomunitat el maig de 1915. El Projecte, redactat pel polític i
intel·lectual Eugeni d’Ors, va posar les bases del sistema bibliotecari del
país, amb una organització estructurada i jeràrquica que incloïa una
biblioteca central i unes biblioteques sucursals que haurien de treballar
en xarxa. La capçalera d’aquest sistema hauria de ser la Biblioteca de
Catalunya, que l’any passat, 2014, va celebrar el seu centenari.
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1915 el naixement d’un sistema
El juliol de 1915 la Mancomunitat convoca el primer concurs per a
l’adjudicació de quatre biblioteques populars i a la tardor del mateix any
l’Escola Superior de Bibliotecàries ja comença a funcionar.
El 1918 es gradua la primera promoció de bibliotecàries i s’inauguren les
quatre primeres biblioteques populars, una a cada província: Valls,
Sallent, les Borges Blanques i Olot.
Per primera vegada les biblioteques tenen els llibres de lliure accés als
prestatges, disposen d’una secció per a infants, presten llibres i la
majoria tenen una sala destinada a activitats culturals i socials.

2015 el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques de la
Mancomunitat
Actualment el nombre de biblioteques s’ha incrementat
considerablement per tal de poder oferir el màxim de servei als
ciutadans i ciutadanes de tot el territori català. Una realitat
indispensable la de facilitar l’accés a la cultura i respondre les
necessitats de coneixement de la població catalana. Les xifres del
sistema de biblioteques de Catalunya així ho demostren.
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Estadístiques 2014
 Total d’equipaments bibliotecaris a Catalunya el 2014 = 381
o 370 biblioteques
o 11 bibliobusos
Evolució de la construcció d’equipaments bibliotecaris 2010 - 2014

Amb aquest nombre d’equipaments es dóna servei al 93,35% de la
població catalana.

 Total de fons a Catalunya 2014 = 13.918.716 volums
o 10.991.631 llibres
o 1.247.781 fons sonor
o 1.327.010 fons audiovisual
Respecte el 2010 s’han augmentat els fons en un 8,34%.
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 Total de carnets de biblioteques 2014 = 3.535.043 usuaris
o Respecte el 2010 hi ha hagut un creixement del 17,18%.

 Visites presencials a les biblioteques catalanes 2014 = 24.818.111
o Respecte el 2010 han crescut en un 4,69%

 Total de préstecs 2014 = 16.352.041
o 955.125 usuaris actius (1 de cada 8 ciutadans)

 Total activitats 2014 = 65.250
o Respecte el 2013 ha crescut un 27,14%
o 170 de mitjana anual per biblioteca
o Exemples:




Més de 17.000 cursos i tallers de formació
9.643 exposicions
7.314 sessions de clubs de lectura
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 Total ordinadors d’ús públic a les biblioteques 2014 = 4.891
o Accés a internet = 5.675.099 sessions
o Respecte el 2010 ha crescut un 82,88%
Evolució de l’accés a internet a les biblioteques 2010 - 2014
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LA COMMEMORACIÓ

Celebrar el primer centenari de l’inici del pla de biblioteques de la
Mancomunitat significa commemorar un moment històric. Un moment
en el que la voluntat de ser del nostre país es va expressar amb dos dels
seus trets més característics: situar la cultura com a prioritat del seu
desenvolupament i crear sistemes perdurables des de la racionalitat de
la planificació.
La Mancomunitat va fusionar aquests dos conceptes en un gran pla que
tenia com a principal objectiu que tots els ciutadans tinguessin a prop
una font d’accés al coneixement: les biblioteques.
Avui, el país passa
també per forts
canvis socials. Les
fonts d’accés al
coneixement i a la
cultura
s’estan
transformant a un
ritme
accelerat
gràcies,
principalment,
a
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Internet. Cent anys després, la xarxa de biblioteques s’adapta als canvis i
continua creixent, però cal una pensada més global: fugint de les idees
preconcebudes i prioritzant la capacitat de transformació individual i
col·lectiva que té el coneixement.
Les biblioteques no són només “centres d’accés bàsic a la cultura” sinó
que han de ser centres generadors de reflexió i de suport al pensament:
Perquè donen resposta a les necessitats del país garantint la
igualtat de l’accés al servei per a tots els territoris.
Perquè hi ha un cos de professionals compromesos amb el
servei públic que asseguren la qualitat.
Perquè són la baula que connecta els continguts culturals més
exigents i complexos amb els més populars amb una vocació
educativa i transformadora.
Perquè integren funcions patrimonials vinculades a la nostra
tradició i a la nostra llengua amb una mirada innovadora que
mira al món i al futur.
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Les biblioteques
Fan una funció social i d’integració cultural. Són un equipament
al servei de la cohesió social dels nostres barris, pobles i ciutats.
No només recullen, organitzen i difonen coneixement, sinó que
també són un espai des d’on generar-lo. Els usuaris de les
biblioteques no són només receptors sinó que també són
creadors i productors.
Han afegit a la seva oferta de llibres productes de totes les
indústries de la cultura i de la comunicació.
Són un important agent programador d’activitats diverses
vinculades tant a la difusió de coneixement com a la reflexió
Tenen un paper clau en l’accés a les tecnologies de la
informació i la comunicació. Tant pel que fa a l’alfabetització
que ha d’evitar la fractura digital com per garantir la
democratització que permet la connexió, l’accés a la xarxa.
Fan un paper clau en l’animació a la lectura, en la potenciació
de la lectura en català i la normalització de la llengua i es
vinculen amb tota la cadena editorial.
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CARACTERÍSTIQUES

Aquest Any de les biblioteques té tres característiques que el
diferencien.
1. Reflexionar sobre les necessitats d’un servei que s’ha d’adaptar a
importants canvis. Cal redefinir el model de Biblioteca en un
context de transformació incorporant els canvis que la
digitalització de continguts ha suposat. La biblioteca va néixer
vinculada al llibre, però s’ha adaptat als canvis de l’entorn de
manera que, sense oblidar el llibre, ha ampliat els seus suports i,
amb això, els sectors culturals amb els que està vinculada. La
música, el cinema i tot allò que es difon i s’expressa a través de
la xarxa també forma part de les biblioteques.
2. Centrar-se amb les biblioteques públiques, malgrat que el
sistema bibliotecari de Catalunya també compta amb un bon
sistema de biblioteques universitàries i especialitzades.
3. Ressaltar la tasca de les biblioteques com un servei cultural de
proximitat. Més enllà de la difusió de la cultura i de la seva tasca
vinculada al món del llibre i la lectura, és un espai comunitari
amb una multiplicitat de recursos.
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1. Fer balanç i donar valor al model bibliotecari impulsat per la
Mancomunitat de Catalunya.

OBJECTIUS

2. Posicionar el model de biblioteca pública de Catalunya per fer
front als reptes de la societat de futur.
3. Situar les biblioteques com a equipament cultural bàsic en els
nuclis dels debats sobre les polítiques culturals. Per una banda,
es difongui i es prengui consciència de la seva importància i, per
una altra, es reflexioni -des d’una multiplicitat de perspectivessobre la funció i el funcionament de la biblioteca del segle XXI.
4. Difondre el paper de les biblioteques com a espai viu, que acull i
expressa la màxima diversitat.
5. Iniciar nous projectes, projectes que perdurin i que esdevinguin
el llegat de l’any de les biblioteques.
6. Crear les condicions i facilitar la participació ciutadana.
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ACTIVITATS DESTACADES

Les activitats de l’Any de les Biblioteques es basen en 5 eixos:
Model de futur
Ciutadania
Lectures
Professionals
Memòria
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BiblioTec.
Cent anys d’estudis i professió bibliotecària 1915-2015
L’exposició “ BiblioTec. Cent anys d’estudis i professió bibliotecària
1915-2015”, amb motiu del centenari de la creació de l’Escola de
Bibliotecàries l’any 1915, és una mostra que dóna a conèixer
l’evolució d’aquesta institució d’ensenyament i la transformació
d’una professió que s’ha adaptat als temps i a les necessitats del
mercat.
Calendari: del 17 de febrer al 10 de maig de 2015, a la Sala 4 de les
Cotxeres del Palau Robert
Organització: Generalitat Catalunya i Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona.
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Rutes literàries
Itineraris que fan un viatge en el temps per commemorar el primer
centenari el pla de biblioteques de la Mancomunitat tot descobrint
alguns dels espais més emblemàtics que en van ser els protagonistes:
Barcelona, Valls, Olot, Sallent, el Vendrell i les Borges Blanques.
4 recorreguts proposats:
1.
Barcelona: els orígens del somni.
2.
Valls: la primera Biblioteca Popular.
3.
Olot i Sallent: la consolidació del projecte.
4.
El Vendrell i les Borges Blanques: el final del somni.
Organització: Departament de Cultura
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Les 4 primeres biblioteques, 100 anys després
4 grans actes a les quatre primeres biblioteques populars repartits a
cada estació de l’any.
Seran actes populars que buscaran la complicitat entre el territori,
els ciutadans i les biblioteques com a centres culturals i socials. Hi
hauran activitats diverses per a tots els públics
Olot: primavera, coincidint amb Sismògraf i Mot
Valls: tardor
Sallent: estiu
Borges Blanques: hivern, coincidint amb la Fira de l’oli
Organització: Departament de Cultura
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15 simfonies per l’Any de les Biblioteques
Les
biblioteques
són
prescriptores culturals que
vetllen per oferir coneixement
als ciutadans i ciutadanes.
L’objectiu d’aquesta activitat és
oferir a la població que conegui
les
15
simfonies
imprescindibles.
El filòsof i músic Bernat Dedéu
presenta un curs amb les 15
obres mestres del repertori
simfònic des del classicisme
fins la música més estimulant
del nostre present. S’estudia el
context històric d'aquestes 15 peces, endinsant-nos en la biografia
de cada compositor en el moment d'escriure-les i, a través dels seus
fragments més interessants, poder tenir-ne un coneixement més
fonamentat per tal que les nostres audicions privades o els concerts
als quals assistim ens assegurin molt més gaudi.
Programa: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann,
Mendelssohn, Txaikovski, Dvořák, Mahler, Sibelius, Elgar,
Xostakóvitx, Copland i Els simfonistes catalans.
Calendari: Del març a novembre
Organització: Departament de Cultura
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Biblioteca a la vida
L’ objectiu del projecte “La biblioteca a la vida” és fer visible la
funció social de les biblioteques a través de les persones, les seves
històries i els sentits i significats que donen a la seva relació amb la
biblioteca.
Les biblioteques són quelcom més que un espai o que un servei, són
com les viu cadascun dels usuaris i usuàries que les visiten. Ells i elles
són protagonistes de les biblioteques i amb aquest projecte els
posem cara i veu i en coneixem les seves experiències.
Inicialment, La Biblioteca a la Vida neix amb la participació de cinc
biblioteques de diferents punts dels país: Castelldefels, Parets del
Vallès, Tremp, Tarragona i Roquetes. El projecte consisteix en recollir
els testimonis d’usuaris i usuàries sobre què els ha aportat la
biblioteca a la seva vida, explicades en primera persona per escrit o
en format audiovisual.
Es realitzarà una web que inclourà les aportacions dels usuaris de les
biblioteques pilot, que es farà pública al mes de maig amb la finalitat
de que la resta de biblioteques del sistema de lectura pública, puguin
afegir -se al projecte.
Calendari: maig 2015
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De Capçalera
Segona edició del
projecte
‘De
Capçalera’.
L’objectiu d’aquest
projecte,
que
reclama un prestigi i
una trajectòria per
parts dels autors, és
fer evident el vincle
existent entre els escriptors catalans i les biblioteques públiques del
país mitjançant una acció que té com a antecedent el fet que moltes
biblioteques treballen de forma habitual amb escriptors i hi tenen un
tracte continuat en el temps, que ha donat bons fruits a nivell de
col·laboracions, suports i coneixements mutus.
El projecte demana a les biblioteques que reconeguin de manera
preferent un d’aquests escriptors/escriptores de trajectòria literària
contrastada i amb els quals mantenen una relació de proximitat i, al
seu torn, que els escriptors triïn també una biblioteca predilecta o De
Capçalera.
Properament es donaran a conèixer els autors i les biblioteques que
participaran al projecte.
Organització: Departament de Cultura, Institució de les Lletres
Catalanes, Institut Català de les Dones.
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Premi Beca 3000
Col·laboració entre el Departament de Cultura i el Col·legi Oficial
Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya (COBDC) per premiar
un bibliotecari amb l’objectiu de fer una estada professional.
L’objectiu és fomentar l’adopció de les millors pràctiques
internacionals en matèria de biblioteconomia. Es valoraran els
projectes per conèixer realitats d’altres països.
La beca portarà el nom de 3000 ja que s’ajunten els 30 anys del
COBDC i el centenari de l’Any de les Biblioteques.
Organització: Departament de Cultura i Col·legi Oficial Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya (COBDC)
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Congrés Nacional de Bibliobusos a Vilafranca del Penedès
Vilafranca acollirà el VIIè Congrés de bibliobusos, amb participació
catalana i internacional, coincidint que Vilafranca és la capital
cultural catalana el 2015. Hi haurà conferències i taules rodones al
voltant de les quals es reuniran uns 130 congressistes pertanyents
als serveis de bibliobusos de Catalunya, Espanya, Portugal i
Llatinoamèrica. També hi haurà una exposició a l'exterior de la seu
del Congrés de bibliobusos catalans, espanyols i portuguesos.
Calendari: octubre
Organització: ACEBLIM, Departament de Cultura, Gerència de
Biblioteques Diputació de Barcelona.
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Fires del llibre
Participació activa en
les diferents fires del
llibre de Catalunya
amb la voluntat de
contribuir en la seva
promoció i difusió.
D’una
banda,
ajudarem a les fires ja
que fomentarem que
els professionals de
les biblioteques hi
assisteixin i, de l’altra,
s’iniciaran les compres
directes de llibres.

Les fires en les que es participarà són:
Fira del Llibre Ebrenc
Bellprat Vila del Llibre
Fira del Conte de Medinyà
Lletraferits
Setmana del Llibre en Català
Fira del Llibre Prohibit de Llagostera
Liberisliber
Fira de la Muntanya i del Llibre
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Fem memòria 2 ‘Els meus avis’
Segona cicle
ciutadana (crowdsourcing) que
vol recollir, conservar i donar a
conèixer una mostra de la
memòria familiar de Catalunya.
El projecte Fem memòria
s’estructura en campanyes que
giren a l’entorn d’un tema o aspecte concret. En aquesta ocasió ‘Els
meus avis’ és el tema escollit.
La Biblioteca de Catalunya, el Departament de Cultura, amb el suport
del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), impulsen
entre els mesos d’abril i setembre, una recollida de documents, com
ara fotografies, cartells, cartes…, a través de més de vuitanta
biblioteques i arxius municipals, la Biblioteca de Catalunya i la Xarxa
d’Arxius Comarcals, que seran digitalitzats i es publicaran per la xarxa
dins la col·lecció Fem memòria del repositori Memòria Digital de
Catalunya (MDC).
Calendari: abril-setembre
Organització: Departament de Cultura i Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC)
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Testimonis bibliotecaris

Creació de la col·lecció “testimonis bibliotecaris dins el repositori
Memòria Digital de Catalunya.
L’objectiu és el de preservar i posar a l’abast dels ciutadans els
dietaris que les directores de les biblioteques de la Xarxa de
Biblioteques Populars van escriure des del dia de la inauguració de
la biblioteca.
Col·lecció “Testimonis Bibliotecaris” (Dietaris i Guies de lectura
biblioteques 1918 – 1973). Els testimoniatges escrits de les
bibliotecàries són observacions directes i ininterrompudes durant
gairebé setanta anys i són una font inestimable per a l’estudi
sociològic que ens permet fer una radiografia d’aquests anys
d’història del nostre país. Els materials continguts en aquesta
col·lecció obren unes possibilitats de recerca molt desconegudes
pels historiadors.
Calendari: abril 2015
Organització: Departament de Cultura, Biblioteca “Carles Cardó” de
Valls, Biblioteca “Terra Baixa” El Vendrell, Biblioteca popular
d’Ulldecona, Biblioteca comarcal Josep Finestres, Corsoci de
biblioteques de Barcelona: Biblioteca Ignasi Iglésias, Biblioteca Pere
Vila, Biblioteca Sant Pau- Santa Creu, Biblioteca Francesca
Bonnemaison, Diputació de Girona, Biblioteca Fages de Climent.
Figueres, Biblioteca Marià Vayreda. Olot, Diputació de Barcelona
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Bicibiblios: un viatge a la recerca de llibres i lectors
Recorregut en bicicleta de
l’escriptor,
periodista
i
aficionat al ciclisme Rafael
Vallbona fent cada final
d'etapa en una biblioteca. Un
cop arribat a cada destí, es farà
una trobada amb lectors de la
biblioteca per parlar sobre
llibres de viatges i sobre el
viatge com a forma de
coneixement
i
de
transformació.
En paral·lel un equip enregistrarà en vídeo el viatge per fer-ne un
documental que després es penjarà a la xarxa i es distribuirà a totes
les biblioteques implicades en el projecte. El film es presentarà al
Festival de Cinema de Viatges en bicicleta de París. Un cop acabat el
viatge l'autor escriurà un llibre sobre el mateix que s'editarà en
versió digital per ser prestat al servei e-biblioteques.
Full de ruta i etapes
8 de juny..........
9 de juny...........
10 de juny..........
11 de juny..........
12 de juny..........
13 de juny.........

Puigcerdà - Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de les Abadesses – Banyoles
Banyoles – Blanes
Blanes – La Garriga
La Garriga – Barberà del Vallès
Barberà del Vallès – Vilassar de Dalt

Cada etapa es tanca amb una xerrada a la tarda (19 h.) tret de la
darrera que acabarà dissabte a mig matí per poder fer la trobada
amb els lectors a tocar de migdia. Les biblioteques s’hauran d’ocupar
de la gestió local de l’activitat: difusió, dinamització i avaluació.
Per facilitar el treball bibliogràfic que ha d’acompanyar l’activitat, el
Servei de Biblioteques us enviarà una bibliografia sobre literatura de
viatges elaborada pel mateix Rafael Vallbona.

26

Altres activitats
Biblioteques de Monestirs
Viatges de formació per a bibliotecaris
Cineclubs a eBiblio (col·laboració Filmoteca de Catalunya,
Filmoteca del País Basc, Servei de Biblioteques del País Basc)
100 Bibliowikis
100 vins + 100 llibres (48 biblioteques amb DO recomanen 2
vins lligats a 2 lectures
10x10=100, els 100 llibres dels 10x10 que no han de faltar a
les biblioteques
Catàleg de merxandatge per a les biblioteques
Revetlla de Sant Jordi
Concurs de booktrailers
Col·laboracions amb el Teatre Nacional de Catalunya, el
Museu Nacional de Catalunya i la Fundació Carulla
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LLIBRE BLANC

En el marc de la celebració de l’Any de les Biblioteques es crearà un comitè
d’experts per analitzar les mancances de l’actual legislació i elaborar un
document de treball.
Aquest document, coordinat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya,
recollirà les demandes de creixement i millora del sector bibliotecari català.
El llibre blanc serà un primer document de treball per seguir fent de les
biblioteques de Catalunya els centres de referència aglutinadors de cultura i
coneixement i de proximitat amb els ciutadans i ciutadanes.
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Manifest de l’Any de les Biblioteques

MANIFEST

“Totes les bibliotecàries se senten investides d’una missió d’idealisme abnegat,
perquè totes saben que constitueixen una Companyia.
Per això, el dia que una altra biblioteca obre ses portes
s’enforteix llur optimisme i es multiplica llur confiança.”
Jordi Rubió i Balaguer, Anuari 1923.

REUNITS
Al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el 20 de febrer de 2015, sota la
presidència del Molt Honorable President de la Generalitat, amb presència de
l’Honorable Conseller de Cultura, de representants de les diputacions
catalanes, de les associacions municipalistes, i de molts professionals vinculats
a les biblioteques de Catalunya.
Amb la ment posada en la procedència etimològica del mot grec biblioteca,
suma dels llibres -suports que contenen el coneixement- i les capses o cambres
-que els conserven i posen a disposició dels seus usuaris-; amb la memòria
centrada en els nostres predecessors: els il·lustres impulsors de l’ambiciós
projecte cultural i cívic de la Mancomunitat de Catalunya;
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amb la voluntat de recordar les persones resistents que en les etapes més
fosques del nostre passat recent varen sostenir un sistema bibliotecari que
avui ens enorgulleix;
amb l’interès de destacar la feina col·lectiva feta sota l’empara democràtica a
favor del desplegament d’un sistema nacional de biblioteques avui prestigiós i
ben valorat pels ciutadans, que requereix la implicació dels professionals, les
administracions públiques i els ciutadans;
amb el convenciment que el present requereix una anàlisi rigorosa, que ens
permeti reivindicar amb força el treball de tantes persones vinculades als
llibres, a la lectura, a l’aprenentatge i a la cohesió social, en definitiva a la
cultura;
amb la voluntat de reconèixer la participació còmplice de tota la ciutadania,
protagonista principal de la història bibliotecària d’èxit visible als pobles i
ciutats de Catalunya.
Amb la mirada en el futur i el desig de viure plenament en una nació culta,
europea i civilitzada, ens unim sota tres premisses que
REIVINDIQUEM
D’acord amb el Manifest IFLA-UNESCO reivindiquem la funció de les
biblioteques públiques a favor de la llibertat, el progrés i el desenvolupament
de la societat i dels individus.
Reivindiquem el paper de les biblioteques en el conreu dels valors humans
fonamentals a través de les seva tasca a favor d’una ciutadania ben formada i
informada, capaç per tant d’exercir amb plenitud els seus drets democràtics i
tenir un rol actiu en la societat.
Reivindiquem les biblioteques públiques de Catalunya com a servei bàsic
d’accés a la informació i la cultura, que garanteix la proximitat a nombroses
oportunitats per aprendre, per tenir capacitat crítica i per impulsar el
desenvolupament cultural i social.
ENS COMPROMETEM
A celebrar durant tot l’any 2015 l’Any de les biblioteques, amb una doble
intenció: en primer lloc, fer balanç i donar valor al model bibliotecari impulsat
per la Mancomunitat de Catalunya i consolidat pels governs en democràcia. I
en segon lloc, proporcionar una reflexió sobre el model de biblioteca pública
catalana dels propers anys.
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A fer-ho conjuntament des dels governs locals, els governs de les diputacions i
el govern de Catalunya, conjugant el reconeixement a la feina feta en el passat,
els magnífics actius de present i el futur que està per escriure.
En funció d’aquest principis
ACORDEM
Cooperar al màxim entre totes les institucions per garantir en els futurs anys la
culminació d’un sistema bibliotecari definitivament integrat, eficient i
actualitzat.
Centrar l’esforç en facilitar l’ús als ciutadans i les ciutadanes. En aquest sentit
reforçarem l’accés de tots els usuaris als fons bibliogràfics i els serveis de
préstec; els farem àgils i unificats, sota la premissa d’oferir els mateixos
estàndards de qualitat a tots els ciutadans. Qualsevol ciutadà de Catalunya ha
de tenir les màximes facilitats d’accés als serveis bibliotecaris mitjançant un
únic carnet de biblioteques públiques que es pugui transformar en el carnet
cultural del país.
Diagnosticar els reptes generats per les transformacions tecnològiques i socials
del nostre entorn per tal de trobar els instruments legals, administratius i
tècnics més adients per definir els serveis que hauran de satisfer les
necessitats dels propers anys.
Potenciar la nostra capacitat innovadora per oferir un sistema bibliotecari
català amb personalitat pròpia i que alhora sigui prou àgil per adaptar les
millors pràctiques internacionals.
Reforçar el vincle amb els altres àmbits culturals, específicament el món de la
creació i les empreses culturals, agents imprescindibles del sector del llibre i la
lectura. Les biblioteques han d’aconseguir promoure iniciatives encaminades a
enfortir el sector del llibre des d’una mirada transversal amb autors, llibreters i
editors.
Estimular la professió bibliotecària per desplegar plenament la seva funció de
prescriptora cultural del nostre territori.
Promoure polítiques de desenvolupament de les col·leccions, tot impulsant la
plataforma de préstec digital que faciliti la lectura digital i que contribueixi a la
distribució legal de contingut.
Sumar esforços per promoure la lectura, conscients que un país més lector és
un país més culte, més crític i més democràtic.
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CONVIDEM
Convidem, doncs, a les administracions públiques, a les institucions públiques i
privades, a les associacions, a les empreses i a les persones a sumar-se al
present Manifest, contribuint així a enfortir l’entramat ciutadà, social i
institucional que ha fet possible al llarg dels últims cent anys la creació d’un
sistema bibliotecari que és un referent a Europa i el món, per treballar perquè
el futur de les biblioteques catalanes s’ajusti al que és voluntat i anhel comú.
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Tota la informació de l’Any de les Biblioteques estarà disponible a la
pàgina web www.anybiblioteques.cat.

MÉS INFORMACIÓ

Allà s’hi incorporarà, també, tota la programació de les pròpies
biblioteques públiques de Catalunya vinculades amb la commemoració
de l’Any de les Biblioteques.
Es podran seguir totes les novetats a través de les xarxes socials del
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya:
Twitter: @bibliotequescat | #Anybliblioteques
Facebook: bibliotequescat
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Llistat biblioteques públiques de Catalunya

Biblioteca Josep Roca i Bros, Abrera
Biblioteca Amèlia Claverol, Àger
Biblioteca Municipal Guillem Viladot, Agramunt
Biblioteca Lluís Millet i Pagès, Aiguafreda
Biblioteca Pública de l'Albagés, l’Albagés
Biblioteca Pública d'Albesa, Albesa
Biblioteca de les Cases d'Alcanar, Alcanar
Biblioteca Trinitari Fabregat, Alcanar
Biblioteca Joaquim Montoy, Alcarràs
Biblioteca Ferrer i Guàrdia, Alella
Biblioteca Mestre Josep Taverna, Alforja
Biblioteca Josep Lladonosa i Pujol, Alguaire
Biblioteca Ramon Berenguer IV, Almenar
Biblioteca Sant Bartomeu, Alpicat
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Biblioteca Municipal d'Altafulla, Altafulla
Biblioteca Dr. Frias, l’Ametlla de Mar
Biblioteca Municipal Josep Badia i Moret, l’Ametlla del Vallès
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan i Arbó, Amposta
Biblioteca Pública d'Anglès, Anglès
Biblioteca L'Atlàntida, Arbeca
Biblioteca Municipal de l'Arboç, l’Arboç
Biblioteca Rafael Vilà Barnils, Arbúcies
Biblioteca Pare Fidel Fita, Arenys de Mar
Biblioteca Antònia Torrent i Martori, Arenys de Munt
Biblioteca d'Artés, Artés
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Artesa de Segre
Biblioteca Municipal d'Ascó, Ascó
Biblioteca d'Avinyó, Avinyó
Biblioteca Can Casacuberta, Badalona
Biblioteca Llefià - Xavier Soto, Badalona
Biblioteca Lloreda, Badalona
Biblioteca Pomar, Badalona
Biblioteca Sant Roc, Badalona
Biblioteca Vicente Aleixandre, Badia del Vallès
Biblioteca Margarida de Montferrat, Balaguer
Biblioteca Pere Casaldàliga, Balsareny
Biblioteca Comarcal del Pla de l'Estany, Banyoles
Biblioteca Esteve Paluzie, Barberà del Vallès
Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat, Barcelona
Biblioteca Bon Pastor, Barcelona
Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert, Barcelona
Biblioteca Can Rosés, Barcelona
Biblioteca Canyelles, Barcelona
Biblioteca Clarà, Barcelona
Biblioteca Collserola - Josep Miracle, Barcelona
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé, Barcelona
Biblioteca El Clot - Josep Benet, Barcelona
Biblioteca Esquerra de l'Eixample - Agustí Centelles, Barcelona
Biblioteca Fort Pienc, Barcelona
Biblioteca Francesc Candel, Barcelona
Biblioteca Francesca Bonnemaison, Barcelona
Biblioteca Gòtic - Andreu Nin, Barcelona
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda, Barcelona
Biblioteca Horta - Can Mariner, Barcelona
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, Barcelona
Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona
Biblioteca Joan Miró, Barcelona
Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet, Barcelona
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Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras, Barcelona
Biblioteca Les Roquetes, Barcelona
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró, Barcelona
Biblioteca Nou Barris, Barcelona
Biblioteca Poble Sec - Francesc Boix, Barcelona
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz, Barcelona
Biblioteca Ramon d'Alòs-Moner, Barcelona
Biblioteca Sagrada Família - Josep Maria Ainaud de Lasarte, Barcelona
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver, Barcelona
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall, Barcelona
Biblioteca Sant Martí de Provençals, Barcelona
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Barcelona
Biblioteca Sofia Barat, Barcelona
Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero, Barcelona
Biblioteca Vallcarca i els Penitents - M.Antonieta Cot, Barcelona
Biblioteca Vapor Vell, Barcelona
Biblioteca Vila de Gràcia, Barcelona
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, Barcelona
Biblioteca Xavier Benguerel, Barcelona
Biblioteca Zona Nord, Barcelona
Biblioteca La Ginesta, Begues
Biblioteca Salvador Raurich, Begur
Biblioteca Tirant lo Blanc, Belianes
Biblioteca Joan Solà, Bell-lloc d'Urgell
Biblioteca Municipal Isidor Cònsul, Bellpuig
Biblioteca Berenguer de Bellvís, Bellvís
Biblioteca Santiago Rusiñol, Benifallet
Bibliobús Pedraforca, Berga
Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, Berga
Biblioteca Ramon Vidal, Besalú
Biblioteca Josep Fontbernat i Verdaguer, Bescanó
Biblioteca de Bigues i Riells, Bigues i Riells
Biblioteca Municipal de la Bisbal d'Empordà, la Bisbal d'Empordà
Biblioteca Comarcal de Blanes, Blanes
Biblioteca Marquès d'Olivart, les Borges Blanques
Biblioteca Municipal de Breda, Breda
Biblioteca Verge de Montserrat, el Bruc
Biblioteca Ilturo, Cabrera de Mar
Biblioteca de Cabrils, Cabrils
Biblioteca Casa Nova - Segur de Calafell, Calafell
Biblioteca Ventura Gassol, Calafell
Biblioteca Can Milans, Caldes d'Estrac
Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia, Caldes de Malavella
Biblioteca de Caldes de Montbui, Caldes de Montbui
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Biblioteca Can Salvador de la Plaça, Calella
Biblioteca La Cooperativa de Sant Antoni de Calonge, Calonge
Biblioteca Municipal Pere Caner, Calonge
Biblioteca Pública Municipal de Cambrils, Cambrils
Biblioteca Municipal de Campdevànol, Campdevànol
Biblioteca P. Gual i Pujadas, Canet de Mar
Biblioteca Frederica Montseny, Canovelles
Biblioteca El Safareig, Capellades
Biblioteca Marc de Vilalba, Cardedeu
Biblioteca Marc de Cardona, Cardona
Biblioteca Pública de Cassà de la Selva, Cassà de la Selva
Biblioteca Mercè Rodoreda, Castell-Platja d'Aro
Biblioteca Antoni Tort, Castellar del Vallès
Biblioteca Josep Mateu i Miró, Castellbisbal
Biblioteca Josep Bellet i Falcó, Castelldans
Biblioteca Central de Castelldefels, Castelldefels
Biblioteca Ramon Grabolosa i Puigredon, Castellfollit de la Roca
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués, Castelló d'Empúries
Biblioteca Valeri Serra i Boldú, Castellserà
Biblioteca Municipal de Celrà, Celrà
Biblioteca La Cooperativa, Centelles
Biblioteca Ca n'Altimira, Cerdanyola del Vallès
Biblioteca Municipal de Cervelló, Cervelló
Biblioteca Comarcal Josep Finestres i Monsalvo, Cervera
Biblioteca de Collbató, Collbató
Biblioteca Municipal de Constantí, Constantí
Biblioteca Pública de Corbera d'Ebre, Corbera d'Ebre
Biblioteca Municipal Can Baró, Corbera de Llobregat
Biblioteca Central de Cornellà de Llobregat, Cornellà de Llobregat
Biblioteca Marta Mata, Cornellà de Llobregat
Biblioteca Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat
Biblioteca Municipal Marta Mata, Cunit
Biblioteca Delta de l'Ebre, Deltebre
Biblioteca Víctor Català, l’Escala
Biblioteca Municipal L'Ateneu, Esparreguera
Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, l’Espluga de Francolí
Biblioteca Central Pare Miquel d'Esplugues, Esplugues de Llobregat
Biblioteca Pública d'Esterri d'Àneu, Esterri d'Àneu
Biblioteca Municipal i Comarcal Salvador Estrem i Fa, Falset
Biblioteca Centre de Lectura la Fatarella, la Fatarella
Biblioteca Fages de Climent, Figueres
Biblioteca Artur Bladé i Desumvila, Flix
Biblioteca Municipal de les Franqueses del Vallès, les Franqueses del Vallès
Biblioteca de Gandesa - Doctor Mossèn Joan Baptista Manyà i Alcoverro, Gandesa
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Biblioteca Municipal Núria Albó, la Garriga
Biblioteca Bonaventura Carles Aribau, Garriguella
Biblioteca Josep Soler Vidal, Gavà
Biblioteca Marian Colomé, Gavà
Biblioteca Jaume Vila i Pascual, Gelida
Biblioteca Josep Avinyó, Ginestar
Biblioteca Antònia Adroher, Girona
Biblioteca Carles Rahola, Girona
Biblioteca Ernest Lluch, Girona
Biblioteca Just M. Casero, Girona
Biblioteca Salvador Allende, Girona
Biblioteca Emili Pujol, la Granadella
Biblioteca Pública de la Granja d'Escarp, la Granja d'Escarp
Bibliobús Montnegre, Granollers
Biblioteca Can Pedrals, Granollers
Biblioteca Roca Umbert, Granollers
Biblioteca de Guissona, Guissona
Bibliobús Guilleries, Gurb
Biblioteca Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Can Sumarro, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Central Tecla Sala, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Josep Janés, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca La Bòbila, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca La Florida, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Plaça d'Europa, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Santa Eulàlia, l’Hospitalet de Llobregat
Biblioteca Modest Salse i Camarasa, Hostalric
Bibliobús Montserrat, Igualada
Biblioteca Central d'Igualada, Igualada
Biblioteca Carles Bosch de la Trinxeria, la Jonquera
Biblioteca Joan Duch, Juneda
Biblioteca Salvador Espriu, Linyola
Biblioteca Municipal de la Llagosta, la Llagosta
Biblioteca Julià Cutiller, Llagostera
Biblioteca Pere Calders, Llançà
Bibliobús Garrigues-Segrià, Lleida
Bibliobús Pere Quart, Lleida
Biblioteca Pardinyes, Lleida
Biblioteca Pública de Lleida, Lleida
Biblioteca Ca l'Oliveres, Lliçà d'Amunt
Biblioteca de Llinars del Vallès, Llinars del Vallès
Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, Lloret de Mar
Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva, Maçanet de la Selva
Biblioteca La Cooperativa, Malgrat de Mar
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Biblioteca Municipal de Manlleu - Bisbe Morgades, Manlleu
Biblioteca Municipal de Manlleu - Mossèn Blancafort, Manlleu
Bibliobús Cavall Bernat, Manresa
Biblioteca Ateneu Les Bases, Manresa
Biblioteca del Casino, Manresa
Biblioteca Francesc Pujols, Martorell
Biblioteca Montserrat Roig, Martorelles
Biblioteca Joan Coromines, el Masnou
Biblioteca de Masquefa, Masquefa
Biblioteca Àngel Guimerà, Matadepera
Biblioteca Antoni Comas, Mataró
Biblioteca Pompeu Fabra, Mataró
Biblioteca de Moià, Moià
Biblioteca Pau Vila, Molins de Rei
Biblioteca Comarcal Jaume Vila, Mollerussa
Biblioteca Can Mulà, Mollet del Vallès
Biblioteca Joan Miró - Miami Platja, Mont-roig del Camp
Biblioteca Joan Miró - Mont-roig del Camp, Mont-roig del Camp
Biblioteca Comarcal Josep Conangla i Fontanilles, Montblanc
Biblioteca Can Sant Joan, Montcada i Reixac
Biblioteca Elisenda de Montcada, Montcada i Reixac
Biblioteca Tirant lo Blanc, Montgat
Biblioteca La Grua, Montmeló
Biblioteca de Montornès del Vallès, Montornès del Vallès
Biblioteca Pública Comarcal de Móra d'Ebre, Móra d'Ebre
Biblioteca Sant Valentí, Navarcles
Biblioteca Josep Mas Carreras, Navàs
Biblioteca Santa Oliva, Olesa de Montserrat
Biblioteca Marià Vayreda, Olot
Biblioteca Enric Miralles, Palafolls
Biblioteca de Palafrugell, Palafrugell
Biblioteca Lluís Barceló i Bou, Palamós
Biblioteca Josep Pont i Gol, el Palau d'Anglesola
Biblioteca de Pallejà, Pallejà
Biblioteca Valentí Almirall, el Papiol
Biblioteca Can Rajoler, Parets del Vallès
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Parets del Vallès
Biblioteca Cabra-Feixet, el Perelló
Biblioteca de Piera, Piera
Biblioteca del Poblenou, Pineda de Mar
Biblioteca M. Serra i Moret, Pineda de Mar
Biblioteca de Polinyà, Polinyà
Biblioteca Municipal del Pont de Suert, el Pont de Suert
Biblioteca Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort, el Pont de Vilomara i Rocafort
39

Biblioteca Carles Fontserè, Porqueres
Biblioteca Antonio Martín, el Prat de Llobregat
Biblioteca Jaume Perich i Escala, Premià de Dalt
Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras, Premià de Mar
Biblioteca Guillem de Berguedà, Puig-reig
Biblioteca Comtat de Cerdanya, Puigcerdà
Biblioteca Renaixença, Puigverd de Lleida
Biblioteca Central Xavier Amorós, Reus
Biblioteca Terra Baixa, Ribes de Freser
Biblioteca Lambert Mata, Ripoll
Biblioteca Ripollet, Ripollet
Biblioteca Antoni Gaudí, Riudoms
Biblioteca Pública de la Roca del Vallès, la Roca del Vallès
Biblioteca Bac de Roda, Roda de Ter
Biblioteca de Roquetes - Mercè Lleixà, Roquetes
Biblioteca Jaume Vicens Vives, Roses
Biblioteca Mestre Martí Tauler, Rubí
Biblioteca Can Puiggener, Sabadell
Biblioteca de Ponent, Sabadell
Biblioteca del Nord, Sabadell
Biblioteca del Sud, Sabadell
Biblioteca Els Safareigs, Sabadell
Biblioteca La Serra, Sabadell
Biblioteca Vapor Badia, Sabadell
Biblioteca Sant Antoni M. Claret, Sallent
Biblioteca Pública Municipal de Salou, Salou
Biblioteca d'en Massagran, Salt
Biblioteca Pública de Salt Iu Bohigas, Salt
Biblioteca Font de la Mina, Sant Adrià de Besòs
Biblioteca Sant Adrià, Sant Adrià de Besòs
Biblioteca Aigüestoses, Sant Andreu de la Barca
Biblioteca de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Andreu de Llavaneres
Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Sant Boi de Llobregat
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany, Sant Boi de Llobregat
Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó, Sant Carles de la Ràpita
Biblioteca L'Escorxador, Sant Celoni
Biblioteca Central Gabriel Ferrater, Sant Cugat del Vallès
Biblioteca de Mira-sol - Marta Pessarrodona, Sant Cugat del Vallès
Biblioteca Joan Pomar i Solà, Sant Esteve Sesrovires
Biblioteca Joan Petit i Aguilar, Sant Feliu de Codines
Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit, Sant Feliu de Guíxols
Biblioteca Montserrat Roig, Sant Feliu de Llobregat
Biblioteca Josep M. de Garganta, Sant Feliu de Pallerols
40

Biblioteca Sant Pere Almató, Sant Feliu Sasserra
Biblioteca Biblio@teneu, Sant Fost de Campsentelles
Biblioteca de Sant Fruitós de Bages, Sant Fruitós de Bages
Biblioteca Miquel Martí i Pol, Sant Gregori
Biblioteca Municipal Sant Hilari Sacalm, Sant Hilari Sacalm
Biblioteca Marquès de Remisa, Sant Hipòlit de Voltregà
Biblioteca Francesc Balagué, Sant Jaume d'Enveja
Biblioteca Municipal Josep Picola, Sant Joan de les Abadesses
Biblioteca Cal Gallifa, Sant Joan de Vilatorrada
Biblioteca Mercè Rodoreda, Sant Joan Despí
Biblioteca Miquel Martí i Pol, Sant Joan Despí
Biblioteca Francesc Caula, Sant Joan les Fonts
Biblioteca Joan Margarit, Sant Just Desvern
Biblioteca Josep Pla, Sant Pere de Ribes
Biblioteca Manuel de Pedrolo, Sant Pere de Ribes
Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents, Sant Pere de Riudebitlles
Biblioteca L'Esqueller, Sant Pere de Torelló
Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret, Sant Quintí de Mediona
Biblioteca Pompeu Fabra, Sant Quirze de Besora
Biblioteca Municipal Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze del Vallès
Biblioteca Ramon Bosch de Noya, Sant Sadurní d'Anoia
Biblioteca S. Vives Casajuana, Sant Vicenç de Castellet
Biblioteca La Muntala, Sant Vicenç de Montalt
Biblioteca Municipal Les Voltes, Sant Vicenç dels Horts
Biblioteca José Escudé Albesa, Santa Bàrbara
Biblioteca Pilarín Bayés, Santa Coloma de Cervelló
Biblioteca Joan Vinyoli, Santa Coloma de Farners
Biblioteca Can Peixauet, Santa Coloma de Gramenet
Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Gramenet
Biblioteca del Fondo, Santa Coloma de Gramenet
Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré, Santa Coloma de Gramenet
Biblioteca Municipal de Santa Coloma de Queralt, Santa Coloma de Queralt
Biblioteca Baldiri Reixac, Santa Cristina d'Aro
Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, Santa Eulàlia de Ronçana
Biblioteca de Santa Margarida de Montbui, Santa Margarida de Montbui
Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos, Santa Margarida i els Monjos
Biblioteca Ferran Soldevila, Santa Maria de Palautordera
Biblioteca Josep Jardí, Santa Perpètua de Mogoda
Biblioteca Pare Ignasi Casanovas, Santpedor
Biblioteca Mossèn Tomàs Capdevila, Sarral
Biblioteca Municipal Emília Xargay, Sarrià de Ter
Biblioteca Pública de la Selva del Camp, la Selva del Camp
Biblioteca Pere de Montcada, la Sénia
Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila, Sentmenat
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Biblioteca Sant Agustí, la Seu d'Urgell
Biblioteca Jaume Marquès i Casanovas, Sils
Biblioteca Josep Roig i Raventós, Sitges
Biblioteca Santiago Rusiñol, Sitges
Biblioteca Municipal de Solsona, Solsona
Biblioteca Pública de Sort, Sort
Biblioteca de Súria, Súria
Biblioteca Antoni Pladevall i Font, Taradell
Biblioteca Pública de Tarragona, Tarragona
Biblioteca Pública de Torreforta, Tarragona
Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega, Tàrrega
Biblioteca de Can Llaurador, Teià
Bibliobús La Mola, Terrassa
Biblioteca Central de Terrassa, Terrassa
Biblioteca del Districte 2, Terrassa
Biblioteca del Districte 3, Terrassa
Biblioteca del Districte 4, Terrassa
Biblioteca del Districte 5, Terrassa
Biblioteca del Districte 6, Terrassa
Biblioteca Can Baratau, Tiana
Biblioteca Mestre Cabré, Tivissa
Biblioteca Caterina Figueras, Tona
Biblioteca de Tordera, Tordera
Biblioteca de Torelló - Barri Montserrat, Torelló
Biblioteca Dos Rius, Torelló
Biblioteca de Baix a Mar, Torredembarra
Biblioteca Mestra Maria Antònia, Torredembarra
Biblioteca Maria-Mercè Marçal, Torregrossa
Biblioteca Municipal Pompeu Fabra, Torrelles de Llobregat
Biblioteca Guillem de Cervera, Torres de Segre
Biblioteca Municipal de l'Estartit, Torroella de Montgrí
Biblioteca Municipal Pere Blasi, Torroella de Montgrí
Biblioteca Marcel·lí Domingo, Tortosa
Biblioteca Punt Jove de Jesús, Tortosa
Biblioteca Municipal Manuel Vilà i Dalmau, Tossa de Mar
Biblioteca Pública Maria Barbal, Tremp
Biblioteca Popular d'Ulldecona, Ulldecona
Biblioteca El Castell, Vacarisses
Biblioteca J.M. López-Picó, Vallirana
Biblioteca Carles Cardó, Valls
Biblioteca Infant Pere, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Biblioteca Jaume Jardí i Gil, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Biblioteca Pública Terra Baixa, el Vendrell
Bibliobús Tagamanent, Vic
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Biblioteca Joan Triadú, Vic
Biblioteca Joan Rigau i Sala, Vidreres
Bibliotèca Generau de Vielha, Vielha e Mijaran
Biblioteca Pública de Vila-seca, Vila-seca
Biblioteca de Viladecans, Viladecans
Biblioteca Pere Calders, Viladecavalls
Bibliobús El Castellot, Vilafranca del Penedès
Bibliobús Montau, Vilafranca del Penedès
Biblioteca Torras i Bages, Vilafranca del Penedès
Biblioteca Municipal de Vilajuïga, Vilajuïga
Biblioteca de Vilanova del Camí, Vilanova del Camí
Biblioteca Contravent, Vilanova del Vallès
Biblioteca Armand Cardona Torrandell, Vilanova i la Geltrú
Biblioteca Joan Oliva i Milà, Vilanova i la Geltrú
Biblioteca Can Manyer, Vilassar de Dalt
Biblioteca Ernest Lluch i Martín, Vilassar de Mar
Biblioteca Municipal Can Roscada, Vilobí d'Onyar
Biblioteca Màrius Torres, Vinaixa
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