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Dilluns 		
16 a 20.30 h
Dimarts 		
16 a 20.30 h
Dimecres 10 a 14 h i 16 a 20.30 h
Dijous
10 a 14 h i 16 a 20.30 h
Divendres 10 a 14 h i 16 a 20.30 h
es
c
de Bar
Dissabte 10 a 14 h
Horari d’estiu (del 24 de juny al 24 de setembre): dissabte tancada / agost tancada

La Biblioteca Les Roquetes és el resultat de l’ampliació i
trasllat de l’antiga biblioteca, molt arrelada al territori
durant 25 anys. El barri de les Roquetes es troba al peu del
turó del mateix nom, entre la Ronda de Dalt i la serra de
Collserola. Creat al voltant dels anys 50, va ser construït pels
propis veïns procedents de diverses onades migratòries
interiors. Al nord del barri hi ha la Mina de la Ciutat, nom que
fa referència a una antiga mina d’aigua. A la part més baixa,
amb pendents més suaus, s’hi troba l’activitat comercial i
lúdica del barri. El projecte de remodelació i reforma de
l’edifici és obra de l’arquitecte Alfons Soldevila i Riera. La
biblioteca, que es va inaugurar el 2008, té una superfície
total de 1.396 m2 i està distribuïda en dues plantes.

Adreça i web

Via Favència, 288 B
08042 Barcelona
Tel. 932 768 785
A/e: b.barcelona.lr@diba.cat
www.barcelona.cat/biblesroquetes
www.facebook.com/bibliotecalesRoquetes

Com arribar-hi

Metro: Via Júlia (L4) i Roquetes (L3)
Bus: 11, 27, 60, 76, 127, D40 i V29

Altres biblioteques del districte

Biblioteca Canyelles (Rda. de la Guineueta Vella, 34)
Biblioteca Nou Barris (Plaça Major de Nou Barris, 2)
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta (Pl. Carmen Laforet, 11)
Biblioteca Zona Nord (Vallcivera, 3 bis)

Més informació
www.barcelona.cat/biblioteques

Segueix-nos als nostres canals de

,

,

i

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.
Bústia de retorn 24 hores.
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Visita el nostre blog bibarnabloc.cat

Accés a la biblioteca

Els centres d’interès

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.

Aquesta biblioteca té diversos centres
d’interès:

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).

•
•
•
•
•
•

Hàbits saludables
Racó de famílies
Titelles
Desenvolupament personal
Espai jove
Món laboral

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.

La col·lecció general

2. Servei de préstec
Aquest servei ofereix la possibilitat de
treure fins a 30 documents de la biblioteca:

La biblioteca disposa d’una col·lecció de
més de 30.000 documents, en diferents
suports, de diferents disciplines, que
s’actualitza mensualment amb noves
adquisicions. També ofereix una selecció
de revistes i diaris.

• 15 llibres i revistes durant 30 dies
• 6 DVD durant 30 dies
• 9 altres documents (CD, CD-ROM) durant
30 dies

La col·lecció local
La biblioteca ofereix documents referents
al Districte de Nou Barris (entitats, artistes,
escriptors, història, tradicions, costums),
a part d’obres escrites per autors locals o
amb un vincle especial amb Nou Barris.

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.
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.
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 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’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.
4. 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
ordinador. També ens pots fer arribar els
teus suggeriments.
La biblioteca disposa d’un quiosc a l’entrada
que permet realitzar tràmits municipals
vinculats amb el padró i hisenda.
Les activitats
La Biblioteca Les Roquetes ofereix un
ampli ventall d’activitats per a tots els
públics en formats diversos: clubs de
lectura, narracions, seminaris, tallers
infantils... Les activitats volen transmetre
el plaer per la lectura, fer descobrir autors
i aprofundir en temes de plena actualitat,
vinculant en tot moment activitats i
col·lecció.
La formació
Dins el programa Molt per aprendre hi ha
els cicles Creacions (tallers d’escriptura,
oralitat i arts visuals) i l’Aula Digital
(activitats d'iniciació a la informàtica,
la fotografia, l’autoaprenentatge de
llengües, el programari lliure i la creació
de blogs).
La biblioteca també ofereix suport a
la comunitat educativa amb les visites
escolars, l’oferta d’espais i serveis.
La biblioteca és centre col·laborador
ACTIC i pots realitzar les proves per a
obtenir el certificat oficial.

