
 
Quan obrirà la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras? 
Estem treballant per a condicionar la biblioteca amb les mesures necessàries per poder obrir-la i garantir la 
seguretat de tothom. Us informarem de la data d'obertura a través dels mitjans oficials i les xarxes socials. 
 
Puc donar llibres a la biblioteca?  
No s’acceptaran donacions de cap tipus de document i la taula d’intercanvi de llibres quedarà inhabilitada fins a 
nou avís. 
 
Quin serà l’horari? 
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: De 16.30 h. a 20.00 h. 
Dimecres: De 10.00 h a 13.30 h. 
 
Tramesa d’informació 
Rebràs un correu electrònic informant-te de la reobertura, sempre que tinguis seleccionada l’opció de rebre 
informació de la biblioteca (espai personal de la Biblioteca virtual ). Si no és el cas, recorda consultar el web o 
els perfils a Twitter o Instagram (@bibliotecabmr). Sobretot, confirma que la biblioteca està oberta abans 
d’anar-hi, així com els horaris i serveis disponibles. 
 
A partir de quina fase de desconfinament podré accedir a la resta d’espais de la biblioteca? 
Actualment estem treballant per adequar el servei a les noves necessitats i garantir la seguretat de tothom. 
Quan s’obri de nou la biblioteca, el servei estarà obert per a un ús limitat.  
 
Quan la biblioteca obri, hauré de dur mascareta? 
Sí, l’ús de la mascareta serà obligatori per accedir a la biblioteca. 
 
Podré venir acompanyat/da? 
Només en el cas d’adults amb menors (o persona dependent) a càrrec. En la resta de casos, la visita a la 
biblioteca ha de ser individual. 
 
Què podré fer a la biblioteca? 
Quan obri la biblioteca,  podràs fer retorn de documents NOMÉS a la bústia de devolucions. Si vols agafar 
documents en préstec necessitaràs una cita prèvia. Com que no es podrà accedir a la col·lecció, cal demanar 
abans els documents a la teva biblioteca per correu electrònic o per telèfon. Així, quan hi vagis ja els tindrem 
preparats per a tu. 
 
Hauré de demanar cita prèvia per anar a la biblioteca? 
Sí, és obligatori. Abans d’anar-hi hauràs de confirmar amb la biblioteca la disponibilitat horària. D’aquesta 
manera no et farem esperar i tindrem preparada la teva petició quan arribis. Per aquest motiu preguem 
puntualitat. 
 
Com demanaré cita prèvia? 
Podràs fer-ho a través d’un formulari que trobaràs al web o per via telefònica.  
 
 
Quan podré demanar informació bibliogràfica? 
Quan obrim, atendrem les teves consultes telefòniques dins de l’horari d’obertura i també ens podràs enviar 
un correu electrònic. 
 
 



Què no podré fer a la biblioteca? 
En aquesta fase, no podràs accedir a la col·lecció general de documents, ni utilitzar la biblioteca per a consulta 
ni per a estudi. Tampoc podràs utilitzar la wifi ni els ordinadors públics, i no s’oferirà el préstec interbibliotecari. 
 
Podré entrar a la sala infantil? 
No. Els espais de la biblioteca romandran tancats. Només es podrà accedir al vestíbul per a la recollida de 
documents prèviament demanats, i amb cita prèvia. Sí que podràs demanar documents infantils per al préstec. 
 
Quins documents podré demanar que em guardin?  
Tots els documents que es trobin disponibles per al préstec. Inclou: llibres, revistes, pel·lícules, CD de música, 
etc. 
 
Durant quants dies me’ls guardaran? 
Des del dia de la cita acordada, i fins a 3 dies després. 
 
Qui pot venir a la cita prèvia a recollir els documents que tindré guardats? 
Els haurà de venir a buscar la mateixa persona que va fer la petició, i amb el seu propi carnet (físic o APP mòbil). 
Us recordem que el carnet és personal i intransferible. 
 
Si se m’ha passat el dia o l’hora de la cita prevista, podré venir quan vulgui a recollir-ho? 
No, caldrà concertar una nova cita. Recorda que tens només 3 dies per a recollir les teves podré  
 
Quan vingui a buscar el que tinc guardat per a mi, podré demanar alguna altra cosa, ja que hi soc? 
No, caldrà concertar una nova cita. 
 
Puc demanar documents d’una altra biblioteca? 
No. 
 
Què faig amb els documents que tinc en préstec i que no puc retornar? 
No t’amoïnis: hem allargat els terminis per retornar els préstecs vigents fins al 31 de juliol. 
 
Quan podré anar a buscar els documents que tinc reservats a la meva biblioteca? 
No t’amoïnis: les reserves pendents es poden recollir fins al 22 de juliol. 
 
De quins serveis de les biblioteques puc gaudir mentre no obrin? 
Abans de l’obertura i després, amb els serveis limitats, et recomanem que segueixis a l’espai web i a les xarxes 
socials tots els serveis disponibles de forma telemàtica. Destaquem l’e-biblio, plataforma de préstec de llibre 
electrònic. 
 
Què faig si no tinc carnet i vull accedir als serveis virtuals de les biblioteques? 
Per gaudir dels serveis virtuals de les Biblioteques Públiques de Catalunya (préstec de llibres electrònic, 
pel·lícules en streaming, música en línia, recursos d’aprenentatge d’anglès…) pots donar-te d’alta com a usuari 
temporal a través de la sol·licitud de carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Només és vàlid per als 
ciutadans i ciutadanes que ho demanen per primer cop, que tenen 14 anys o més, i que són residents a 
Catalunya. 
 
I si tinc més dubtes, on puc informar-me? 
Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb la biblioteca enviant un correu electrònic a 
b.premiam@diba.cat.  


