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Notícies

La  Biblioteca de Lliçà 
d’Amunt  s'ha inagurat.

El divendres  10  de setembre,  a  les  18.30h de la 
tarda,  es  va  inagurar,  la  Biblioteca  de  Lliçà 
d’Amunt,  coincidint  amb  els  actes  de  la  Festa 
Major. 
La Biblioteca està situada  al  nord de la  Sagrera, 
amb  un  equipament,  de  1.595m2,  i  ubicat  a 
l’antiga masia de Ca l’Oliveres, original de 1872. 
El  projecte,  obra  de  l’arquitecta  Cèlia  Ribera, 
conté a més un nou edifici annex. La masia manté 
el seu aspecte original, conserva l’antiga escala de 
pedra i restaura el forn de pa. 
La biblioteca ocupa tres plantes: en la planta baixa 
hi  ha  el  servei  d’informació  i  préstec,  diaris  i 
revistes, l’àrea de música i cinema i l’àrea infantil; 
en la planta primera hi ha l’àrea general amb un 
espai per a joves i el racó dels còmics. A l’última 
planta, s’hi troben els serveis tècnics i un espai per 
a treball i recerca.
El  fons  inicial  de  la  biblioteca  és  de  21.127 
documents  i  de  128  subscripcions  a  publicacions 
periòdiques.

Història de Ca l’Oliveres 
La familia Oliveres, documentada des del segle XIII, 
va formar un cert patrimoni a la zona que s’estén 
sota la Sagrera, molt propera a l’heretat del mas 
Puig. Durant molts segles, l’increment patrimonial 
dels Oliveres va anar creixent, així com també les 
diferents unions dels seus components. L’any 1.872, 
com  a  culminació  de  tot  aquest  ascens  social  i 

patrimonial, Joan Sala i Riera va construir el gran 
casal conegut avui dia com a ca l’Oliveres.

La  masia  representa  l’arquitectura  que  es 
construïa durant la segona meitat del segle XIX en 
moltes de les viles catalanes.

La façana principal està organitzada simètricament 
en tres eixos. La porta principal és d’arc rebaixat i 
brancals de pedra; a la pedra clau, hi ha gravada la 
data de 1.872, any de la construcció de la casa. A 
l’entorn de la masia hi havia diversos annexos que 
completaven  el  conjunt  de  ca  l’Oliveres  i  que 
servien per realizar les diferents tasques del camp.

Cal destacar un antic pou, adossat a l’entrada de la 
biblioteca. Al costat est, hi ha l’era enrajolada amb 
cairons.

-Què s'hi pot trobar
• Informació i assessorament
• Préstec
• Accés gratuït a Internet i zona Wifi
• Accés a Internet i + (ofimàtica)
• Formació en tecnologies de la informació i 

comunicació
• Suport a l'autoaprenentatge
• Visites guiades a la biblioteca
• Espai multimèdia
• Activitats culturals i de foment a la lectura
• Sala d'estudi
• Bústia de retorn de documents

La  biblioteca  de  ca  l’Oliveres.  Una 
biblioteca del segle XXI
La  UNESCO defineix  la  Biblioteca  pública  com 
“aquella institució que disposa d’una col.lecció 
organitzada de llibres,  impresos  i  revistes,  o 
qualsevol  altra  classe  de  materials  gràfics  i 
àudio-visuals, i llurs corresponents serveis de 
personal, per talde promoure i facilitar l’ús de 
materials, segons les necessitats d’informació, 
investigación, educació i esplai dels usuaris. 
La biblioteca és un  servei públic al servei de la 
cultura, de l’ensenyament, de la informació i del 
lleure a l’abast de tothom. Imatge de l'entrada de la Biblioteca Ca l'Oliveres


