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Dues idees clau: agrupament de 
serveis i demografi a creixent

quest agrupament de serveis bàsics en un mateix edifi ci té a 
veure també amb el nou caire que se li vol donar a la 
biblioteca. S’aposta per la idea d’un equipament més 
obert, amb nous espais i nous serveis que vagin més 
enllà del concepte tradicional, i que interactuï més amb 

aquests i altres serveis. 

D’altra banda, al 2003 Lloret tenia ja més de 26.000 habitants i la 
taxa de creixement natural de la població era important i a l’alça. 
Es feia necessari planifi car una biblioteca central urbana, amb 
les mides corresponents per a una població de més de 30.000 
habitants.

A partir d’aquestes dues idees base –una biblioteca per a més població 
i amb nous espais i serveis–, es va treballar en la programació funcional. 
Conseqüentment el projecte arquitectònic arriba gairebé als 3.000 m2.

Sovint s’ha parlat d’un pretès sobredimensionament de la nova 
biblioteca de Lloret. La realitat però, que com tots sabem és molt 
tossuda, ens diu que és gràcies a aquestes previsions, precisament, 
i malgrat el llarg termini d’execució que ha demorat el projecte, que 
no ens trobem ara mateix amb un equipament insufi cient. Podem dir 

Gestació

a nova biblioteca municipal de Lloret de Mar neix com 
a projecte l’estiu del 2003. Amb el canvi de govern 
municipal, la nova regidora de Cultura, Laura Bertran, 
introdueix nous aires en els plantejaments globals de 

l’àrea i aposta per renovar uns equipaments (teatre i biblioteca) 
que havien quedat obsolets. Per diverses circumstàncies, l’espai 
previst als anys 80 per biblioteca municipal, s’havia acabat convertint 
en una aula del nou institut del poble. No es va recuperar per al 
seu destí original fi ns al 1991, en unes condicions precàries: un 
primer pis sense ascensor, enmig d’un institut. Al tomb del segle, 
l’equipament era clarament insufi cient per a una població creixent 
que ultrapassava els 20.000 habitants. Al 2003 la necessitat d’un 
nou espai destinat a biblioteca era evident.

Contràriament al plantejament d’anteriors governs de la vila, 
partidaris d’emprendre una mera reforma dels equipaments 
existents, el nou equip de govern decideix canviar la ubicació del 
teatre (i construir-ne, per tant, un de nou), mantenir la biblioteca 
i el casal d’avis allà mateix per una qüestió d’accessibilitat dels 
ciutadans, i afegir al nou edifi ci sociocultural les ofi cines del naixent 
departament de Benestar i Família i una nova escola d’adults. És 
a dir, es pren la decisió d’enderrocar la vella Casa de la Cultura  i 
aixecar un edifi ci nou.

  Lluís Amat,

editor
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Celobert ha parlat 

amb la directora 

de la biblioteca, 

Herminia Marco, per 

tal de conèixer més i 

millor els detalls i les 

possibilitats d’aquest 

nou i esplèndid 

equipament cultural de 

la nostra vila.
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que, a hores d’ara, és l’única biblioteca d’entre les dels municipis més 
grans de les comarques gironines que assoleix els nous estàndards 
que demana el Mapa de Lectura de Catalunya1 aprovat el 2008.

Horitzons

er fi , el 5 de setembre, varem obrir les portes als nostres usuaris. 
Amb nous espais, nous serveis i amb moltes ganes 
de ser útils a tota la ciutadania.

Amb una pretensió potser una mica ambiciosa: que 
la nova biblioteca esdevingui un centre cultural de referència per 
la ciutat. Un lloc on tothom s’hi trobi bé i que li ofereixi serveis del 
seu interès. Ens preocupa i procurarem, d’acord amb les directrius 
del Manifest de la UNESCO per la biblioteca pública, que sigui un 
espai ciutadà de relació on tothom tingui garantit l’accés lliure a la 
informació, la formació i el lleure, sense discriminació de cap mena. 

Un dels nostres objectius és col·laborar activament en la 
formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació dels 
nostres conciutadans, i tenir un paper actiu en la prevenció de 
l’anomenada “escletxa digital”.

coneix-ho

Igualment, ens plantegem com a objectiu la col·laboració amb 
altres serveis municipals com l’Escola d’Adults, Educació, 
Serveis socials, etc... En aquesta línia la biblioteca ja incorpora 
el SIAD (Servei d’Informació i Orientació a les Dones). Ens 
queda pendent integrar-nos a la xarxa de biblioteques de la 
UNESCO i estem en procés de signar el conveni per ser centre 
col·laborador de l’ACTIC.

Equipament

er assolir aquests objectius de caire més social i cultural disposem 
d’espais nous, com una cafeteria on poder prendre 
un cafè i una pasta, un petit entrepà o un refresc, 
mentre llegim el diari, una revista o un llibre; una sala 
polivalent per fer-hi conferències, xerrades o projeccions 

de cinema; una sala d’exposicions, i un pati on fer-hi activitats 
diverses a l’aire lliure.

A més, comptem amb dues sales d’estudi adreçades a la 
formació i l’autoaprenentatge dels nostres usuaris, una per a 
grans i una altra per a petits, una aula-taller per a infants, una 
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  Lluís Amat,

editor

saleta per fer-hi treballs en grup i una aula multimèdia amb 15 
PC, un MAC i una pissarra digital per a ús individual o col·lectiu. 
També disposem de 20 PC amb connexió gratuïta a Internet 
(15 hores al mes), 4 PC per a consultes ràpides i del catàleg i 
4 portàtils per deixar en préstec.

Apostem, també, per l’ús del web 2.0. Som al facebook i tenim 
diversos blocs a més del web. Així, trobareu codis bq per tota la 
biblioteca. També, òbviament, disposem de xarxa WIFI. 

Els nostres usuaris poden gaudir, així mateix, dels 8 punts d’audició 
(música, audiollibres, etc.) amb què està dotada la biblioteca, i de 
3  TV amb lector de DVD per visionar pel·lícules. El nostre fons té 
uns 4.000 DVD de cinema i 2.000 CD de música.

Actualment el fons de la biblioteca arriba als 45.000 documents, 
entre llibres, CD, DVD, revistes, etc., tot i que es preveu arribar 
als 60.000. Gairebé tots són disponibles per endur-se en préstec.  

Segurament, però, allò que més crida l’atenció a qui ve 
per primer cop a la nostra biblioteca és la sala infantil. Molt 
probablement sigui la més gran de les que hi ha per Girona, 

amb més espais de suport i, sobretot, amb un espai diàfan 
i lluminós destinat als nadons, específicament dissenyat 
per a ells (amb contes i joguines) i els seus acompanyants. 
Això és així perquè creiem que són els nens i nenes aquells en 
qui molt especialment hem de centrar els nostres esforços per 
fomentar el plaer de la lectura.

Volem destacar també, la nostra vocació de biblioteca puntera 
en la implementació de noves tecnologies. Tant és així que hem 
renovat el sistema de control de fons i antirobatori incorporant 
al nostre carnet, i als documents, un xip de ràdiofreqüència. 
Actualment som l’única biblioteca pública catalana que disposa 
d’aquest nou sistema.

Ja per acabar, i després de tres setmanes de funcionament, 
només ens cal donar gràcies per l’acollida tan magnífi ca que 
hem tingut entre els ciutadans de Lloret. Gairebé 1.000 d’ells 
passen per la biblioteca cada dia; prova, d’altra banda, de la 
necessitat d’un servei, el bibliotecari, tan fonamental però de 
vegades tan oblidat.  


