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Adreça i web

Indústria, 295
08041 Barcelona
Tel. 93 450 86 46
A/e: b.barcelona.ca@diba.cat
www.barcelona.cat/bibcampdelarpa
www.facebook.com/bibcampdelarpa

La biblioteca té el nom del barri on es troba, el Camp de
l’Arpa, i de l’escriptora Caterina Albert (l’Escala, 18691966), més coneguda amb el pseudònim de Víctor Català.
Situada al nord del Districte de Sant Martí, és un equipament
cultural i de proximitat per als veïns dels barris del Camp
de l’Arpa del Clot, Navas i el sud del Guinardó. La biblioteca,
ubicada a l’antiga fàbrica tèxtil Bonaventura Costa i Font i
inaugurada el desembre de 2012, és obra de l’estudi Oliveras
Boix Arquitectes. Ocupa 2.489 m2 repartits en tres plantes
organitzades de forma flexible i funcional.

Com arribar-hi

Metro: Camp de l’Arpa (L5)
Bus: 19, 20, 45, 47, 50, 51, 117, 192 i H8
Bicing: 315 Guinardó

Altres biblioteques del districte

Biblioteca El Clot-Josep Benet (Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38)
Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz (Joncar, 35)
Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (Prim, 87-89)
Biblioteca Sant Martí de Provençals (Selva de Mar, 215. Centre Cívic)
Biblioteca Xavier Benguerel (Av. del Bogatell, 17)

Més informació
www.barcelona.cat/biblioteques

Visita el nostre blog bibarnabloc.cat
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Segueix-nos als nostres canals de

Totes les biblioteques estan adaptades per a facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les biblioteques disposen d’una lupa de mà i d’una de taula amb llum incorporat per a facilitar la lectura als usuaris amb dificultats de visió.
Sala d’actes equipada amb anell magnètic.
Bústia de retorn 24 hores.

Accés a la biblioteca
La biblioteca és un servei municipal,
obert a tothom. Estimula la relació entre
usuaris i la participació en les activitats.
El carnet de la biblioteca és la targeta que
identifica els usuaris de les Biblioteques
de Barcelona. Permet utilitzar els serveis
de la biblioteca pública i gaudir de molts
avantatges en l’àmbit cultural (descomptes
en entrades, botigues especialitzades,
etc.). El carnet és gratuït, vàlid per a totes
les biblioteques públiques de Catalunya, i
tothom el pot sol·licitar. En cas de pèrdua
cal abonar la taxa vigent.
Els infants menors de 9 anys han d’anar
acompanyats d’una persona adulta. No
es poden entrar ni bicicletes, ni patins, ni
animals (excepte els gossos d’assistència).
La col·lecció general
La biblioteca disposa d’una col·lecció de
44.000 documents, en diferents suports,
de diferents disciplines, que s’actualitza
mensualment amb noves adquisicions.
També ofereix una selecció de revistes i
diaris.
Els centres d’interès
La biblioteca compta amb tres centres
d’interès:
• Anem per feina
• Famílies
• Fet a mà
Els serveis
1. Servei d’informació
La biblioteca ofereix informació a
través dels seus professionals, i l’accés
a diferents catàlegs i a altres recursos
documentals.

2. Servei de préstec
Aquest servei ofereix la possibilitat de
treure fins a 30 documents de la biblioteca:
• 15 llibres i revistes durant 30 dies
• 6 DVD durant 30 dies
• 9 altres documents (CD, CD-ROM) durant
30 dies
Les renovacions es poden sol·licitar en línia
a través de l’espai personal del Catàleg
Col·lectiu de la XBM, per telèfon, per
correu electrònic o presencialment a la
biblioteca. Les reserves es poden fer per
telèfon, per Internet o per correu electrònic
adreçat a la biblioteca propietària.

Préstec a escoles i entitats. La biblioteca
disposa de servei de préstec a institucions
públiques i privades o col·lectius específics,
com ara escoles, casals, centres de dia,
residències, hospitals i altres institucions.
3. Servei d’autopréstec
La biblioteca ofereix el servei d’autopréstec
de documents, disponible a través de
diversos dispositius: per al préstec i les
renovacions, amb tres terminals (dos al
vestíbul i un a la sala infantil); i per a les
devolucions, amb una bústia de retorn
automàtica a l’entrada de l’equipament.

El servei està disponible a l’adreça http://
catalunya.ebiblio.cat. També s’hi pot
accedir descarregant l’aplicació eBiblio
disponible per a iOS i Android.
Préstec interbibliotecari. La biblioteca
pot localitzar i proporcionar de manera
gratuïta els documents que no són en el
fons propi i que estan disponibles a altres
biblioteques de la ciutat de Barcelona.
També es poden demanar documents
d’altres biblioteques de fora de la ciutat de
Barcelona. Aquest servei és de pagament.
Préstec i lectura a domicili. És un servei
adreçat a persones amb mobilitat reduïda
o deficiències visuals, amb la col·laboració
de voluntaris.

Les activitats
La biblioteca ofereix un ampli ventall
d’activitats per a tots els públics en
formats diversos: conferències, xerrades i
trobades amb autors, clubs de lectura...
Les activitats volen promoure el plaer per
la lectura, fer descobrir autors i apropar
els temes d’actualitat, vinculant en tot
moment activitats i col·lecció.
La formació

Aquesta biblioteca disposa d’una bústia
de retorn 24 hores al costat de l’entrada.
eBiblio Catalunya és un servei del Sistema
de Lectura Pública de Catalunya que fa
possible el préstec de continguts digitals
a tots els usuaris amb carnet de les
biblioteques públiques catalanes. Es pot
accedir a aquests continguts a través de
diferents dispositius: ordinadors personals,
lectors de llibres electrònics, tauletes o
telèfons intel·ligents.

ordinador. També ens pots fer arribar els
teus suggeriments.

4. Servei d’Internet i wifi
La biblioteca posa ordinadors a disposició
dels usuaris amb un màxim de 52 sessions
mensuals d’accés gratuït a Internet.
També es pot accedir a Internet des de
qualsevol dispositiu mòbil a través de wifi.
5. Serveis en línia
Si tens el carnet i vols rebre informació de les
activitats d’aquesta biblioteca i/o d’altres institucions de la ciutat, dóna’t d’alta al butlletí
electrònic a www.mesbiblioteques.cat.
A més a més, rebràs informació de descomptes puntuals a les activitats que organitzen
més de 100 entitats culturals de la ciutat.
Si vols recomanacions de llibres, cinema
i música connecta’t al bibarnabloc.cat i
subscriu-te als nostres canals RSS.
També pots seguir-nos al Facebook, al
Youtube i al Twitter @BibliotequesBcn.
Des del nostre web pots fer la sol·licitud
del carnet, consultar el catàleg, renovar
documents en préstec i reservar un

Aula Digital (activitats d’iniciació a la
informàtica, la fotografia, l’autoaprenentatge
de llengües, el programari lliure i la creació
de blogs) i un servei d’atenció presencial
relacionat amb les TIC (dilluns, dimarts i
dimecres de 17 a 20 h, i divendres d’11 a
14 h).
La biblioteca forma part de la xarxa de
punts de formació tecnològica Antenes
Cibernàrium.
La biblioteca també ofereix suport a
la comunitat educativa amb les visites
escolars, l’oferta d’espais i serveis així com
programes d’alfabetització informacional.

