
Pla <3000 dins el PECCat 

una oportunitat per a l’accés als serveis 
bibliotecaris en poblacions petites



Missió del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya . 

Impulsar la construcció i rehabilitació de les infraestructures 
necessàries per completar un sistema d’equipaments públics 
que afavoreixi la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura 

1. El PECCat
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que afavoreixi la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura 
a la ciutadania, impulsi la creativitat i la cohesió social.

Esquema director territorial que ordena el sistema públic
d’equipaments culturals bàsics introduint criteris de racionalitat
en la determinació i distribució de les dotacions
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� Alt nivell de polivalència per acollir activitats i programacions
culturals en les millors condicions, conjuntament amb altres
activitats de caràcter social, cívic, informatiu o formatiu.

� Dos vessants d’actuació prioritàries , operades en espais
específics, compartits o complementaris

2. Els Espais Polivalents Culturals Comunitaris
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específics, compartits o complementaris
� Com a espais d’accés a la informació i el coneixement .
� Com a espais comunitaris de trobada i lleure.

� Sense dotació de personal amb perfil tècnic especialitzat
� Horari mínim setmanal (no cal programació regular ni oferta 

d’activitats continuada)
� Titularitat pública (i gestió orientada preferentment a la 

concertació amb col·lectius organitzats del teixit social local)



� Punt d’Informació i Lectura:
de nivell 1 (PIL 1) per a les poblacions de fins a 599 habitants
de nivell 2 (PIL 2) per a les poblacions de 600 fins a 1.599 habitants
de nivell 3 (PIL 3) per a les poblacions de 1.600 fins a 2.700 habitants
La casuística dels PIL escolars

3. El Pla <3000 de biblioteques 
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La casuística dels PIL escolars

� El servei bibliotecari mòbil (bibliobú s) per als municipis que no disposen de 
servei bibliotecari estable o PIL o per reforçar els municipis que sí disposen 
de PIL apropant-los la col·lecció i serveis del SLPC.

� Creació ex-novo o integrat en un equipament existent
� Establiment de requisits mínims de fons, personal, espai, equipament i 

horari del titular
� Establiment del paper de suport de la Generalitat i diputacions



4. Inventari PILs

Registre PILs

Aprovació PECCat

Document Definitiu 

Pla 3000 – Biblioteques 

Signatura convenis entre els municipis i la Generalitat 
(DCiMC i Departament d’Educació en el cas dels PILs 
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(DCiMC i Departament d’Educació en el cas dels PILs 
escolars) i si escau, la respectiva diputació 

Convocatòries anuals per a PIL a les demarcacions de 
Girona i Lleida a través de les seves Diputacions en 

col·laboració al DCiMC: inici del Pla pilot



Amb les definicions?
Han d’arribar a tothom? Com definim tothom?
Com ho fan/fem? 

Serveis mòbils?
Serveis fixes?

5.                   Tots, d’acord ?
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Serveis fixes?
Fem el fet?

Què diuen el MLP i la Llei?
El nostre entorn, com n’és de canviant?
En aquest entorn,  quin dels papers de la biblioteca ens convé 
accentuar?
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La realitat del país

947 municipis, 337 biblioteques públiques i 11 bibliobusos. És a dir: 
•257 municipis tenen una biblioteca del Sistema:

•Barcelona : 206 biblioteques a 134 municipis (de 311)

6. Quin país i quin sistema de lectura pública ?
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•Barcelona : 206 biblioteques a 134 municipis (de 311)
•Girona: 53 biblioteques a 47 municipis (de 221)
•Lleida: 37 biblioteques a 36 municipis (de 231)
•Tarragona i Terres de l’Ebre, 41 biblioteques a 40 municipis (183)
•38 municipis < 3.000 hab a Lleida (de 208) i 100 (de 155) a 
Barcelona reben la visita mensual, quinzenal o setmanal d’un dels 
11 bibliobusos .
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7. I què passa amb els 730 municipis <3000 ?

•Tarragona i Terres de l’Ebre, 139 municipis
9 tenen biblioteca al SLPC
Sol·licituds arribades 24

•Barcelona : 155 municipis
10 tenen biblioteca al SLPC,  100 coberts per serve i mòbil.
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10 tenen biblioteca al SLPC,  100 coberts per serve i mòbil.

Sol·licituds arribades 31 (16 disposen de bibliobús )

•Girona: 175 municipis
5 tenen biblioteca al SLPC
Sol·licituds arribades 37

•Lleida: 261 municipis
17 tenen biblioteca al SLPC, 38 coberts per servei mòbil
Sol·licituds arribades 39 (6 disposen de bibliobús)



7.                     Alguns exemples

Banyeres del Penedès, 
20 anys de servei

9Identificació de l’organisme



Cornellà de Terri, 5 mesos de vida
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Golmès, a punt de fer 3 anys
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Mont-ras, dimarts vinent farà 13 anys!
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Palma de Cervelló, 27 anys de servei
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Riudellots de la Selva, 19 anys de servei
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Subdirecció general de Biblioteques 

biblioteques.gencat.cat


