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1. Què és? 
 
Es tracta d’una aplicació que ofereix informació de les principals dades de les biblioteques de 
Catalunya. 
 
L’accés a aquesta informació es pot realitzar des del mapa-cercador que encapçala l’eina (on estan 
localitzades totes les biblioteques segons tipologies) o bé mitjançant un formulari de cerca avançada, 
les característiques del qual es detallen a l’apartat 2. 
 
Al final de la mateixa pàgina del mapa-cercador s’ofereixen també una sèrie de llistats predefinits i 
preparats per ser descarregats en format Excel amb les dades bàsiques de contacte dels 
equipaments. 
 
L’eina també permet obtenir informació sobre els diferents organismes i institucions que donen 
suport a les biblioteques ( Serveis de suport a les biblioteques). 
 

vés a l’inici  
 
 
2. Cerca avançada 
 
La cerca de biblioteques es realitza emplenant com a mínim un dels camps del formulari i prement el 
botó Cercar. 
 
Per fer una selecció ràpida als desplegables Municipi, Comarca, Província, Districte, Tipus de 
biblioteca o Categoria es pot introduir la inicial de l’element desitjat, desplaçar-se amb el punter fins 
trobar-lo i fer clic. Si només hi hagués un element amb aquella inicial, aquest es col·locarà 
directament a la finestra de cerca. 
 
El botó Restablir permet netejar el formulari dels paràmetres seleccionats en una cerca anterior a fi 
de deixar-lo disposat per a una nova cerca. 
 
Si es deixa en blanc tot el formulari apareixerà la següent llegenda a la mateixa pantalla: 
 

És obligatori indicar algun criteri de cerca. 
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Si els paràmetres de selecció no produeixen resultats apareixerà una pantalla en blanc amb la 
llegenda: 
 

No s'ha trobat cap registre amb aquestes condicions de cerca. 
 
Important: Si s’emplena més d’un camp del formulari, el cercador donarà com a resultat les 
biblioteques que compleixin alhora tots els paràmetres demanats. 
 

Exemple: Si es busquen biblioteques del tipus Especialitzada al municipi de Torrelles de Llobregat no 
s’oferirà cap resultat perquè en aquest municipi no hi ha cap biblioteca d’aquesta tipologia. En canvi, si 
es busca al mateix municipi una biblioteca del tipus Pública o es busca només pel nom del municipi 
obtindrem com a resultat la Biblioteca Municipal Pompeu Fabra. 
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A. Cerca pel nom de la biblioteca 
 
Cerca per paraules senceres. No té en compte majúscules ni accents o altres signes diacrítics. 
 
Si s’introdueix més d’una paraula, el cercador donarà com a resultat les biblioteques els noms de les 
quals continguin alhora totes les paraules demanades, amb independència de l’ordre amb què 
s’hagin introduït aquestes paraules. 
 

Exemple: La cerca per les paraules biblioteca art donarà com a resultat Museu d’Art de Girona. 
Biblioteca, però no Departament d’Economia i Finances. Biblioteca. 
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B. Cerca pels paràmetres geogràfics (camps ‘Municipi’, ‘Comarca’, ‘Província’ 

i ‘Districte’) 
 
Escollint un element d'un o més dels camps desplegables on es poden visualitzar els municipis, 
comarques i províncies de Catalunya, es mostraran les biblioteques ubicades als indrets seleccionats. 
 
En el cas dels bibliobusos, cerca pels municipis on tenen parada, així com les comarques i províncies 
per on passa el seu itinerari. 
 
El camp Districte només s’activa si prèviament s’ha seleccionat el municipi Barcelona. 
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C. Cerca per altres paràmetres 
 
a. Tipus de biblioteca: 
 
La cerca es fa a partir de la selecció d’un dels elements continguts en una llista desplegable que 
mostra les diferents tipologies de biblioteques d’acord amb les definicions establertes per la norma 
ISO 2789:2003. 
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b. Categoria: 
 
Aquest camp només s’activa si al camp Tipus de biblioteca s’ha seleccionat Pública o Especialitzada. 
La cerca es fa a partir de la selecció d’un dels elements continguts en una llista desplegable que varia 
en funció del tipus de biblioteca triat: 
 
Si es tria Pública, mostrarà les diferents categories funcionals d’acord amb les definicions que 
estableix la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya i que recull el Mapa de 
la Lectura Pública de Catalunya. 
 
Si es tria Especialitzada, mostrarà les diferents categories funcionals d’acord amb les definicions que 
estableix la norma ISO 2789:2003. 
 
c. Especialització/Temàtica: 
 
Permet la selecció múltiple de fins a 5 especialitzacions o temàtiques com a màxim. Per seleccionar 
més d’una especialització o temàtica cal prémer simultàniament la tecla Control del teclat de 
l’ordinador. 
 

 
 
La cerca oferirà com a resultat les biblioteques que responguin almenys a una de les especialitzacions 
o temàtiques triades. 
 
d. Biblioteques especialitzades de la Generalitat (BEG): 
 
Casella de selecció que només s’activa si al camp Tipus de biblioteca s’ha triat prèviament 
Especialitzada. 
 
Si es marca, només apareixeran les biblioteques especialitzades que entren dins del grup de les BEG 
(Biblioteques especialitzades de la Generalitat). Si no es marca, apareixeran tant les que pertanyen a 
aquest grup com les que no. 
 
e. Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC): 
 
Casella de selecció que només s’activa si al camp Tipus de biblioteca s’ha triat prèviament Pública. 
 
Si es marca, només apareixeran les biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya (SLPC). Si no es marca, apareixeran tant les biblioteques públiques integrades 
en el SLPC com les que no ho estan encara. 
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