
Biblioteca Jaume Vila i Pascual

Biblioescola
Visites a la biblioteca

El nostre petit decàleg sobre la biblioteca pública 
Curs 2022-23

Major, 51
08790 Gelida

937792809
gelida.biblioteca@gelida.cat



El nostre petit decàleg:
  La importància de la biblioteca pública



1.La biblioteca és un espai que sempre ens acull 
L’espai que habitem ens condiciona com a persones: La biblioteca ens mostra com 
compartir un espai comú. A la biblioteca tothom hi pot anar. És un servei a més 
totalment gratuït. 



    “ Una biblioteca, un llibre, ens introdueixen  
en un altre espai, i alhora a una altra 
manera d’habitar el temps, en un temps 
propi, a cobert del soroll quotidià, en el 
que la fantasia té lliure curs i permet 
imaginar altres mons possibles”.      

      
Michele Pètit, antropòloga

2.La biblioteca som tots i totes



3.Anar a la biblioteca és 
…emocionant!

Si des de ben petits anem a la biblioteca, 
aquesta es converteix en un espai molt 
emocionant. En l’àmbit quotidià i familiar, 
és on es desenvolupen les emocions i es fan 
moltíssims vincles. 

A la biblioteca l’experiència del 
descobriment a través dels contes i els 
llibres és una petita festa que genera 
emoció i entusiasme. Aquests són la base 
per descobrir, aprendre coses noves, 
conèixer, investigar…   



      

   Les biblioteques existeixen des de fa 
molts segles. N’hi ha de moltes menes i 
mides, canvien segons el lloc, o el país 
on són. Però totes elles tenen  una 
ànima universal pel que fa a l’estima als 
llibres, la promoció de la lectura i la 
cultura. 

      
L’Abanderat, va ser el primer bibliobús que existí a Catalunya 

va anar al front a portar llibres pels soldats durant  la Guerra  Civil, el 1937 .

 4.Les biblioteques són universals i viatgeres



La paraula biblioteca és la unió de 
dues paraules del grec antic “biblion” 
i “theke”que vol dir caixa, és a dir 
dipòsit de llibres. 

És també un espai obert, democràtic. 
Una porta oberta a la lectura, la 
imaginació, la creació i  les arts en 
general. La cultura, el coneixement 
que venen donats pel món del llibre. 

La Caixa màgica, película sobre la biblioteca de Can Butjosa 
explica el significat de la biblioteca als infants. 

https://vimeo.com/11866884

 5.Biblioteca, una antiga paraula que vol dir caixa de llibres

https://vimeo.com/11866884


6.La biblioteca és un espai familiar i proper
    

  Les biblioteques posen especial cura 
perquè siguin espais familiars, 
propers i coneguts. 

   
   Mitjançant l’estada, es teixeixen 

nombrosos llaços afectius i alhora 
es fomenten els valors que li són 
propis a la biblioteca. 



Com si es tractés de 
capbussar-nos en el fons 
marí cal que lectura i la 
paraula, amb la narració 
d’històries, la lectura en veu 
alta, entre d’altres, facin 
volar la imaginació i el 
coneixement del món que ens 
envolta als infants i als joves.

Atrezzos de la conta-contes Eva Gonzàlez. Per a 
la sessió de contes a la biblioteca. 

7.Els valors de la lectura i l’escriptura 
són els pilars de la biblioteca  



    

     La biblioteca pública és una institució 
primordial pel que fa a la recopilació, la 
preservació i la promoció de la cultura 
local en tota la seva diversitat.  Per 
exemple, per mitjà del manteniment de 
col·leccions d’història local, exposicions, 
sessions de narració de contes, 
publicacions de temes d’interès local o 
fomentant l’interès pel Patrimoni Cultural. 

8. La biblioteca és memòria local 

La biblioteca  vol  
motivar l’interès 
per la història i el 
patrimoni cultural 
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