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Els llibres de la ciutat i la ciutat dels llibres
La ciutat de Girona compta amb una àmplia xarxa de biblioteques de tot tipus i de totes mides.
S’anomenen com a biblioteques públiques aquelles que estan incorporades en el sistema de lectura
pública per als seus serveis, el seu fons i la seva configuració en xarxa. Malgrat tot, hi ha un ventall ampli
de biblioteques que també tenen voluntat pública com a servei i com a accés i que permeten als ciutadans
i ciutadanes de la ciutat accedir als seus fons de manera lliure i gratuïta. Les biblioteques escolars,
universitàries i especialitzades ofereixen fons adequats per al seu tipus de públic que complementen el
que les biblioteques públiques posen a disposició de tot tipus de persones usuàries.
La ciutat és plena de llibres, de fet, si comptem el de les biblioteques d’accés lliure, pertoquen més d’onze
llibres per cada habitant, en total més d’un milió de llibres; xifra que encara seria més àmplia si es
comptessin les biblioteques que tenen un accés restringit.
L’obertura de la nova biblioteca Carles Rahola, és un bon moment per posar en valor el llibre i la lectura.
Hom pot pensar que aquest sigui un edifici excessivament gran, però tenint en compte la vida cultural de
Girona i demanda dels ciutadans de poder disposar d’espais per al desenvolupament d’activitats culturals,
la previsió és que quedi petit. Una biblioteca no serà mai un edifici innecessari en tant que acompleix els
principis d’apropar la cultura, el coneixement i la informació de manera lliure i sense exclusions a tots els
ciutadans.
A les biblioteques de la ciutat trobarem llibres per aprendre, per informar-nos, per gaudir, per obrir
interrogants, per desvetllar inquietuds, per viatjar, per descobrir, per aprendre a llegir i, especialment per
conèixer més de nosaltres mateixos.
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Biblioteques de Girona
L’obertura de la nova Biblioteca Pública de Girona canvia el mapa bibliotecari de la ciutat, de l’àrea
urbana i de les biblioteques de comarques gironines. En concret, a la ciutat de Girona, representa
d’entrada disposar d’un gran equipament bibliotecari que tindrà una funció de centre cultural a la ciutat
com no s’havia disposat fins ara. La distribució territorial de les biblioteques en diversos sectors de la
ciutat es veu reforçada per un gran pol d’atracció d’àmbit cultural que hauria de tenir una projecció molt
més enllà de la seva àrea d’influència. Com a equipament seguirà fent les funcions de biblioteca que ja
feia en la seva antiga ubicació, però, haurà de convertir-se en l’equipament bibliotecari de referència.
La seva obertura significarà un canvi en la gestió dels recursos bibliotecaris de la ciutat. L’acord entre les
dues administracions (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Girona), per a gestionar els recursos de
manera unificada, sota el nom de Biblioteques de Girona, revertirà en benefici important per al territori.
Els objectius principals a assolir amb la creació d’un sistema de gestió comú són:
 Visualitzar a nivell públic Biblioteques de Girona amb cinc biblioteques i tres punts de lectura.
 Augmentar la presència de les biblioteques a la vida pública de la ciutat.
 Rendibilitzar el potencial d’ambdues administracions amb un objectiu comú, oferir més i millors
serveis: millor servei de préstec, fons documentals més accessibles i enriquits, major cobertura
horària, diversificació de serveis, etc.
 Unificar el màxim de serveis i processos de treball tant interns com externs, amb l’objectiu de
facilitar-ne el seu ús.
 Aprofitar sinèrgies ja generades i properes en benefici de la resta de biblioteques.
 Rendibilitzar recursos econòmics, materials i humans.
Amb el nou mapa bibliotecari, hi ha un acord per aconseguir aquests beneficis de la millor manera
possible. Aquest acord pren la formula d’un conveni de col·laboració, l’objecte del qual és facilitar la gestió
conjunta de les biblioteques públiques de la ciutat sota una mateixa denominació, garantint l’establiment i
desplegament d’una política comuna en matèria de lectura pública a Girona i oferint a la ciutadania un
sistema integrat de biblioteques que rendabilitza els recursos públics, aprofita sinergies i presta més i
millors serveis bibliotecaris.
El Servei Municipal de Biblioteques, depenent de l’Ajuntament, disposa d’una estructura de treball en
xarxa formulada i assajada que permet gestionar els projectes i les iniciatives d’una manera relativament
àgil i propera als serveis. En el moment inicial, el més operatiu és adaptar aquesta estructura, per tant, el
procés seria aprofitar l’experiència el model de treball que disposa l’estructura municipal per a la gestió
dels diversos serveis i adaptar-lo a una lògica de ciutat, sumant la Biblioteca Carles Rahola en aquesta
organització, gestionant els diversos projectes i iniciatives.
De cares a la consignació pressupostària dependrà de cadascun dels agents de manera separada en els
costos de recursos humans i de manteniment i consums dels equipaments.
Cadascuna de les administracions mantindrà la propietat i gestió dels recursos humans i dels
equipaments, de les despeses dels quals s’haurà de fer càrrec. Pel que fa a la resta de recursos i
projectes, formaran part de l’àmbit de gestió de BG i, en la mesura de les possibilitats, quedaran unificats
sota un únic model de gestió i es regularan en cada moment pel conveni vigent.
La voluntat és que en un futur la resta de despeses de funcionament puguin formar part d’una gestió
integrada administrada per uns Serveis Centrals, supervisada per les dues administracions que definirien,
de manera conjunta, els plans de treball i les prioritats.
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El concepte de gestió integrada s’ha d’entendre sota el concepte d’economia d’escala i amb l’objecte
d’unificar al màxim els processos, els projectes i les lògiques de treball, respectant les particularitats de
cadascun dels serveis i escollint l’opció òptima que garanteixi la major agilitat i eficiència. Es tracta que els
serveis, els projectes i l’acció estiguin unificats al màxim sota un mateix criteri i sota una mateixa
estructura organitzativa.

Abast de Biblioteques de Girona
Constitueixen Biblioteques de Girona: la Biblioteca Carles Rahola, la Biblioteca Antònia Adroher, la
Biblioteca Ernest Lluch, la Biblioteca Just M. Casero, la Biblioteca Salvador Allende, els serveis d’extensió
bibliotecària, els programes i serveis bibliotecaris que ambdues administracions despleguen i els recursos
humans i materials necessaris per a l’execució de la política comuna sobre la lectura pública a Girona i la
prestació del serveis bibliotecaris de la ciutat.
També en formen part els equipaments, programes i serveis bibliotecaris, amb llurs recursos, que alguna
de les administracions estableixi de nou.

Funcions de BG
Amb l’objectiu d’assolir aquesta gestió integrada, cal preveure les diverses àrees de responsabilitat i els
òrgans necessaris per a dur a terme aquestes .
1. Gestionar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat, segons el que disposa la Llei 4/1993,
de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
2. Establir les directrius i línies estratègiques de BG.
3. Rebre i acceptar l’inventari d’equipaments, programes, servei i recursos de BG.
4. Gestionar els béns de BG per a la prestació dels serveis, sens prejudici de la titularitat dels mateixos.
5. Assumir la direcció, formació i gestió dels recursos humans de BG, i del personal laboral o eventual
contractat per cobrir les necessitats de prestació dels serveis que té encomanats, sens prejudici de
l’adscripció o dependència de cadascuna de les administracions.
6. Garantir que les biblioteques públiques de la ciutat prestin els serveis bàsics d’informació, préstec i
promoció de la lectura.
7. Adequar les col·leccions i els serveis de les biblioteques, per una banda, als estàndards fixats en el
Mapa de Lectura pública i per l’altra, a les necessitats del públic usuari de les biblioteques.
8. Coordinar i promoure les accions i activitats necessàries per a la promoció de la lectura i la difusió dels
serveis de les biblioteques públiques en general.
9. Representar el sistema bibliotecari de lectura pública de la ciutat davant els diferents organismes
nacionals o internacionals i mantenir les relacions necessàries amb les administracions públiques
competents pel que fa a la prestació dels serveis de suport previstos a la Llei 4/1993, de 18 de març,
del Sistema Bibliotecari de Catalunya en relació amb les biblioteques públiques.
10. Elaborar i desenvolupar Pla de Biblioteques de Girona, o els successius plans que es puguin aprovar,
on es defineixi el model, l’estructura i la planificació territorial dels serveis bàsics del sistema
bibliotecari de lectura pública de la ciutat.
11. Definir els programes funcionals de les futures biblioteques de la ciutat aprovades en el marc del Pla
de biblioteques actual i els successius plans que es puguin aprovar.
12. Establir la imatge visual de BG i el seu ús.
13. En general, tenir cura de la prestació íntegra i efectiva dels serveis bibliotecaris de lectura pública de la
ciutat i, en especial, de l’exercici de totes aquelles competències que li siguin delegades per a la
realització d’aquestes finalitats.
14. Fer els seguiment de l’execució del conveni i resoldre tantes qüestions com susciti la seva
interpretació i aplicació, i el seguiment de les activitats, accions i sinèrgies que es puguin desenvolupar
entre les administracions.

bibliotequesdegirona.cat

4

La ciutat dels llibres| Biblioteques de Girona

Les biblioteques de la ciutat
Biblioteques públiques
Biblioteca Carles Rahola
Titularitat: Estatal gestionada per la Generalitat de Catalunya
C. Emili Grahit, 4-C
Tel. 972 202 252
e-mail: bpgirona.cultura@gencat.cat
web: www.bibliotequesdegirona.cat
Horari:
Fons:
Llibres:
151.849
Fons patrimonial:
37.342
Altre fons patrimonial: 3.295
12.490
Audiovisual:
Altres:
23.148
Revistes:
44.617

Total:

272.741

Biblioteca Antònia Adroher
Titularitat: Ajuntament de Girona
C. Can Sunyer, 46
Tel. 972 213 315
biblioadroher@ajgirona.cat
www.bibliotequesdegirona.cat
Horari:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 i de 15.30 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h
Dissabte d'11 a 14 i de 16 a 19 h
Horari juliol i agost
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 i de 15.30 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h

Fons:

Llibres:
Audiovisual:
Altres:
Revistes:
Total:

27.871
6.783
112
1.999
36.765
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Biblioteca Ernest Lluch
Titularitat: Ajuntament de Girona
C. Saragossa, 27 - Tel. 972 426 368
bibliolluch@ajgirona.cat - www.bibliotequesdegirona.cat

Horari:

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h
Dissabte d'11 a 14 i de 16 a 19 h
Horari juliol i agost
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 i de 15.30 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h

Fons:
Llibres:
Audiovisual:
Altres:
Revistes:
Total:

38.193
9.551
366
3.537
51.647

Biblioteca Just M. Casero
Titularitat: Ajuntament de Girona
Pl. De l’Om, 1 - Tel. 972 211 370
bibliojcasero@ajgirona.cat - www.bibliotequesdegirona.cat
Horari:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 i de 15.30 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h
Dissabte d'11 a 14 i de 16 a 19 h
Horari juliol i agost
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 i de 15.30 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h

Fons:

Llibres:
Audiovisual:
Altres:
Revistes:
Total:

39.525
8.504
198
1.907
40.134

Biblioteca Salvador Allende

Titularitat: Ajuntament de Girona
C. de Baix, 2 - Tel. 972 232 715
biblioallende@ajgirona.cat - www.bibliotequesdegirona.cat

Horari:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h
Dissabte d'11 a 14 i de 16 a 19 h
Horari juliol i agost
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 i de 15.30 a 20 h
Dimarts de 15.30 a 20 h

Fons:

Llibres:
Audiovisual:
Altres:
Revistes:
Total:

31.160
7.160
234
1.918
40.472
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Punts de Lectura
Punt de lectura Sant Narcís

Titularitat: Ajuntament de Girona
Centre Cívic Sant Narcís
Plaça Assumpció, 27 – Tel. 972 000 325
puntlectura.stnarcis@ajgirona.cat - www.bibliotequesdegirona.cat

Horari:
De dimarts a divendres de 17,30 a 20 h
Juliol i agost tancat
Fons:
Llibres:
1.656
Audiovisual:
230
Revistes:
230
Total:
2.007
Punt de lectura Torre Gironella

Titularitat: Ajuntament de Girona
Grup Torre Gironella – Tel. 872 081 054
puntlectura.tgironella@ajgirona.cat - www.bibliotequesdegirona.cat

Horari:

Dimecres i divendres de 17 a 20 h
agost tancat
Fons:
Llibres:
1.500
Audiovisual:
230
Revistes:
132
Total:
1.862
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Biblioteques escolars
Els centres educatius de la ciutat disposen de biblioteca pensades com a servei bàsic per als seus
alumnes, són serveis cada vegada de millor qualitat i més integrats a la vida del centre.

Escoles bressol
Les escoles bressol municipals disposen de petites biblioteques que
permeten als infants i pares consultar llibres al centre, dur-los a
l’aula, i, a voltes, fer préstec a casa. Estan pensades per a les
famílies que són usuàries de l’escola.
A les 7 escoles bressol municipals, disposen d’un total de 1.940
llibres.

Escoles de primària
En aquets apartat es comptabilitzen les escoles que només ofereixen formació en educació infantil i
primària, bàsicament centres de titularitat pública i algun de concertat. El fons està pensat per poder
donar servei a aquesta població i a mestres i pares interessats per l’educació dels infants d’aquestes
edats. La majoria d’aquestes biblioteques donen serveis als seus propis alumnes i famílies, malgrat tot, hi
ha alguns centres que obren la biblioteca fora d’horari lectiu i alguns d’ells ofereixen el servei al barri a on
estan ubicats.
En total estem parlant de 25 centres de primària que disposen de 79.168 llibres.
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Escoles de secundària
Trobem a la ciutat 9 centres de secundària que disposen de biblioteca. Els centres de secundària públics
solen obrir més enllà de l’horari lectiu a fi d’oferir un servei als alumnes que romanen al centre més hores
de les que són estrictament lectives.
Les biblioteques dels instituts solen disposar d’un bon
fons adequat als seus alumnes, un total de 10 centres
amb uns 93.420 llibres.

Escoles de primària i secundària
En aquest apartat s’engloben els centres concertats i
privats que ofereixen formació d’educació infantil,
primària i secundària.
Són un total de 7 centres que disposen d’un total de
29.633 documents.

Escoles d’educació especial
Les escoles d’educació especial també disposen de biblioteques, alguna d’elles amb projectes
interessants i amb fons adaptats per als seus alumnes.
Estem parlant de 2 biblioteques que ofereixen un total de 2.800 llibres.
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Biblioteques especialitzades
Diverses entitats, equipaments i serveis culturals de la ciutat disposen de biblioteques en aquest apartat
s’engloben aquelles que tenen un caràcter institucional.

Museu del Cinema
Institut d'Estudis Nahmànides
Arxiu Municipal de Girona
Caseta de la Devesa
Escola Municipal de Música
Fundació Masó
Escola Municipal d'Art
Bòlit
Arxiu Històric de Girona
Biblioteca Palau de Justícia
Col·legi d'Arquitectes
Escola de teatre El Galliner
Biblioteca Escola O. Idiomes
Biblioteca Museu Arqueologia
Arxiu Diosesà
Total

5.879
6.463
17.000
500
1.500
3.500
2.000
4.500
6.805
4.396
20.000
3.000
9.830
31.500
70.000
186.873

Biblioteques universitàries
Com a ciutat universitària, Girona disposa d’una biblioteca amb diverses seus. El total de llibres que
s’ofereixen en aquesta seu és de 375.291.
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Resum de dades
Biblioteques públiques
B. Antònia Adroher
B. Ernest Lluch
B. Just M. Casero
B. Salvador Allende
B. Carles Rahola
Total
Punts de lectura
PL Sant Narcís
PL Torre Gironella
Total

27.871
38.193
29.525
31.160
189.191
278.598
1.656
1.500
3.156

Biblioteques escolars
Escoles bressol
Escoles de Primària
Escoles de Secundària
Escoles de P. I S.
Escoles Especials
Total

1.940
79.168
93.420
29.633
2.800
206.961

Biblioteques escecialitzades
Museu del Cinema
Institut d'Estudis Nahmànides
Arxiu Municipal de Girona
Caseta de la Devesa
Escola Municipal de Música
Fundació Masó
Escola Municipal d'Art
Bòlit
Arxiu Històric de Girona
Biblioteca Palau de Justícia
Col·legi d'Arquitectes
Escola de teatre El Galliner
Biblioteca Escola O. Idiomes
Biblioteca Museu Arqueologia
Arxiu Diosesà
Total

5.879
6.463
17.000
500
1.500
3.500
2.000
4.500
6.805
4.396
20.000
3.000
9.830
31.500
70.000
186.873

Biblioteques universitàries
UdG

375.291

TOTAL

1.088.221
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