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BIBLIOTECA DE MARTORELL 

Presentació 

La Biblioteca de Martorell és un servei públic municipal, obert a tothom. Està situat en un edifici de 1.975 
metres quadrats útils. La Biblioteca depèn de l’Ajuntament de Martorell que la gestiona en conveni amb la 
Diputació de Barcelona 
 

Què fem ? 

La Biblioteca de Martorell és un servei integrat en la Xarxa de Biblioteques i dins l’estructura municipal, que 

treballa coordinadament per garantir a tots els martorellencs l’accés a la informació, la formació i el lleure, i 

contribueix a fomentar la millora del nivell cultural i de coneixements dels seus usuaris amb un programa 

anual d’activitats i un fons actual, divers i de qualitat. 

 

Què oferim ? 

Els serveis que oferim són: 
 

 Acollida a persones nouvingudes    Informació i assessorament 

 Informació local      Préstec d’autoservei 

 Accés gratuït a Internet i zona Wi-Fi   Accés a Internet i + (ofimàtica) 

 Accés a bases de dades     Suport a l’autoaprenentatge 

 Suport a l’ensenyament reglat    Visites guiades a la biblioteca 

 Activitats culturals i de foment de la lectura  Sala d’estudi 

 Préstec de llibres electrònics    Bústia de retorn de documents durant 24 hores 

 Serveis virtuals: tràmits en línia, servei de referència virtual, etc. 

 

A qui ens adrecem ? 

Els serveis de biblioteca pública s’adrecen a tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la 
religió, la nacionalitat o la classe social 

 

CARTA DE SERVEIS 
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El nostre compromís 

El nostre compromís és convertir-nos en l’eix de referència del llibre, la lectura i la informació en qualsevol 

suport dins del nostre municipi. Reforçar i ampliar el nostre protagonisme com a motor cultural amb 

l’obligació d’arribar a tots els martorellencs.  Actuar transversalment, avançant de manera constant en la 

cohesió social i cultural dels diversos col·lectius i de les diferents franges d’edat de la població de Martorell. 

 

Contacte 

Biblioteca Martorell 
Av. Mancomunitats Comarcals, 13 
 
Horari Hivern (del 15 de setembre al 15 de juny):  
Dilluns, de 16.00 a 20.30 hores. Dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 
20.30 hores. Dissabte, de 10.00 a 14.00 hores. Diumenge tancat. 
 
Horari Estiu (del 15 de juny al 15 de setembre de 2016):  
De dilluns a divendres de 16.00 a 20.30h; dimarts i dijous de 10.00 a 14.00h. 
Dissabtes tancat. 
Del 6 al 17 d’agost, la Biblioteca Martorell romandrà tancada 

 

 Al telèfon: 93.756.60.60   

Per correu electrònic: bmartorell@diba.cat 
 

Compliment dels compromisos  

Per portar a terme el nostre compromís la Biblioteca de Martorell actua com: 

 Un centre cultural, per tal de convertir-se en un espai d’intercanvi on els serveis es comparteixen amb 

altres activitats culturals complementàries, col·laborant amb les entitats per optimitzar recursos. 

 Un centre local d’educació i aprenentatge, ja que la necessitat d’una formació contínua fan que les 

biblioteques siguin un suport per a l’educació i la formació permanent 

 Un centre d’informació local i general facilitador de tot tipus d’informació als usuaris, inclosa la 

informació local 

 Un centre de trobada i espai d’integració social, ja que les biblioteques tenen les condicions idònies 

per acollir i integrar els diferents grups socials i treballar per evitar la fractura social. 


